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1. Description of the PhD project 

a) Purpose 
 
Fokus i dette projekt er udvikling af viden om pædagogisk praksis, der gennem tilrettelagte musikaktiviteter helt eller delvis 
kan afhjælpe eller reetablere tabte funktioner hos mennesker med erhvervet hjerneskade. Rehabiliteringsindsatser med et 
musikpædagogisk perspektiv, hvor det daglige personale ikke er musikuddannet, er forskningsmæssigt underbelyst. 
Formålet med undersøgelsen er ved hjælp af aktionsforskning at udvikle, beskrive og evaluere, hvordan tilrettelagte 
musikaktiviteter kan støtte genoptræning og vedligehold af sproglige og motoriske færdigheder hos mennesker med en 
erhvervet hjerneskade. Musikaktiviteterne udvikles, planlægges og gennemføres i et fagligt samarbejde mellem forsker og 
pædagoger i det social- og specialpædagogiske arbejde og som en del af rehabilitering for borgeren. Forskningsfeltet er et 
krydsfelt mellem samfundsmusik, musikterapi, samfundsmusikterapi og musikpædagogik. 

b) Problem description 
 
I beskrivelsen veksler jeg mellem ordene borger/borgeren/borgerne, senhjerneskadede mennesker og mennesker med 
erhvervet hjerneskade. Socialstyrelsen beskriver, at indsatser i et forløb med borgere, der har en erhvervet hjerneskade, 
har som mål, at borgeren får et selvstændigt og meningsfyldt liv (Socialstyrelsen, 2014, side 4). Specialister, eksempelvis 
musikterapeuter - eller musikpædagoger fra konservatoriet -, har en uddannelse med særlige (musik)faglige kompetencer 
til at arbejde med musik og kan tilknyttes senhjerneskadede borgere på de kommunale og regionale 
rehabiliteringsbosteder og aktivitetscentre. Dette finder oftest sted i en afgrænset tidsperiode. Pædagoger tilegner sig 
gennem uddannelse (BEK, 2014; 2007) en faglig profil og kompetenceområder, hvor relationsdannelse, omsorg og 
udvikling af mennesker kombineres med viden om, hvordan aktiviteter tilrettelægges, gennemføres og evalueres inden for 
social- og specialpædagogik (Ibid). Sammen med andre faggrupper, eksempelvis ergo- og fysioterapeuter, er pædagoger 
en del af en fast personalegruppe på rehabiliteringsbosteder og aktivitetscentre. Dermed indgår de i det daglige arbejde 
med planlægning og gennemførelse af rehabiliteringsindsatser (Socialstyrelsen, 2014; Sundhedsstyrelsen, 2014). 
 
Jeg er uddannet musikunderviser fra musikkonservatoriet og efterfølgende cand.pæd. i didaktik og musikpædagogik. Jeg 
har sammenlagt 35 års erfaring inden for musikundervisning1, heraf har jeg de sidste 18½ år arbejdet med undervisning, 
udvikling, tilrettelæggelse og formulering af teoretiske og praktiske forløb, hvori musik indgår, på pædagoguddannelsen i 
Ikast. Disse praksiserfaringer har givet mig en dybdegående indsigt i, hvordan faglighed inden for musik og inden for 
pædagogprofessionen hver for sig og sammen kan bidrage til løsning af pædagogiske opgaver generelt. Gennem mit 
arbejde i forsøgs- og udviklingsprojekter i VIA, der har været rettet både mod pædagogers arbejder med demensramte og 
mennesker med erhvervet hjerneskade (Stenderup, 2014; 2011; 2010) samt gennem vejledning af studerendes arbejde i 
praktikker og i bachelorprojekter, er jeg blevet særligt opmærksomhed på, hvordan de to fagligheder kan forenes i social- 
og specialpædagogisk opgaver. 
 
I dette projekt er der derfor fokus på, hvordan pædagoger med deres uddannelsesmæssige faglighed, på baggrund af 

                                                 
1 I alle aldersgrupper (0-80 år), sammensætninger (solo, grupper, sammenspil, kor, forestillinger mv.), flere instrumenter og regier (musikskoler, aftenskoler, 

folkeskole, HF og freelance mv.). Desuden Musikskoleleder i perioden 1992-1997. 



forskningsbaserede resultater af musikterapeuters arbejde og det definerede musikbegreb (afsnit d) på bedst mulig vis kan 
understøtte rehabilitering og genoptræning af sproglige og motoriske kompetencer gennem tilrettelagte musikaktiviteter. En 
hypotese er, at hvis musikaktiviteter gennemføres af pædagoger, som igangsætter og leder - og dermed kan tilføres både 
flere borgere, oftere og i længere perioder i planlagte forløb samt implementeres i hverdagssituationer - vil dette øge 
effekten af indsatsen til gavn for borgeren. Det overordnede forskningsspørgsmål er:  
 
Hvordan kan tilrettelagte musikaktiviteter understøtte genoptræning og vedligehold af motoriske og sproglige 
færdigheder hos mennesker med erhvervet hjerneskade? Hvordan kan pædagoger i det professionelle arbejde 
understøtte dette i en tværfaglig opgaveløsning? 
 
Baggrunden for projektets opmærksomhed på sproglige og motoriske færdigheder er, at jeg vurderer, at disse er 
betydningsfulde for borgerens livskvalitet herunder i relationer med andre mennesker og for at borgeren bliver så 
selvhjulpen som mulig, jf. Socialstyrelsens hensigt (Socialstyrelsen, 2014, side 4).  
 
Forskningsspørgsmålet har flere foci, idet der er tale om at undersøge den musikaktivitet, der foregår pædagog og borger 
i mellem. På baggrund af Indhold og mål for musikaktiviteten, beskrives de musikalske kompetencer, der skønnes 
nødvendige hos pædagogen, således at denne udvikler egen praksis, der er til bedst mulig støtter og gavn for borgeren. 
Dette foregår mellem pædagog og forsker. Disse to foci forenes i intentionen om, at udvikle en didaktik for den 
pædagogiske praksis, som den enkelte borger indgår i.  
 
Figur 1 illustrerer forskningsspørgsmålets indholdselementer og aktører. Lovgivning omkring bostøtte og handleplaner 
(LBK nr. 1023, 2014) samt det tværfaglige team danner kontekstramme og dagligdag for borgeren. Figur 1 forklares i 
designafsnittet (afsnit e). 

Bostøtte efter § 85 og § 86 samt Handleplaner efter § 141 

 
Det tværfaglige team. 

 
Figur 1 

 
c) Background and state of the art 
 
Pædagogens arbejde 
120.000 mennesker i Danmark lever med følgerne af en senhjerneskade (Socialstyrelsen). Der udarbejdes årligt ca. 9.000 
genoptræningsplaner for rehabilitering (Sundhedsstyrelsen, 2014) og pædagoger sammen med ergo- og fysioterapeuter 
samt sundhedspersonale varetager opgaveløsningen. I Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som 
pædagog (BEK nr. 211 af 06/03/2014) er der øget fokus på specialiseringsområder herunder Social- og specialpædagogik 
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- 140 ECTS mod 65 ECTS i Bekendtgørelsen fra 2007 (BEK nr. 1122 af 27/09/2010). Med begrebet social- og 
specialpædagogik menes i denne sammenhæng en pædagogisk tilrettelagt indsats om rehabilitering og genoptræning for 
mennesker med erhvervet hjerneskade (Sundhedsstyrelsen, 2014). Projektet har et dobbeltsigte: som aktionsforskning 
(McNiff, 2011) er formålet at udvikle pædagogernes handlekompetencer i forbindelse med tilrettelagte musikaktiviteter i 
pædagogisk praksis i den tværfaglige opgaveløsning (Balcazar et al., 2006) og at producere viden, der kan bidrage til 
udvikling og tilrettelæggelse af pædagoguddannelsen.  
 
Ved søgning i nationale og internationale databaser finder jeg ikke forskningsbaserede undersøgelser, der specifikt belyser 
dette projekts hovedspørgsmål. Det kan der være flere grunde til:  

 på det internationale plan findes professionen Pædagog kun i Danmark og rehabilitering antages dermed at blive 
varetaget af andre faggrupper  

 på det nationale plan udgør ergo- og fysioterapeuter samt sundhedspersonale en stor andel af 
medarbejderteamet i kommuner og regioners rehabiliteringstilbud for mennesker med erhvervet hjerneskade2. 
Disse professioner har ikke faget musik integreret i deres uddannelsesforløb. 

 
Søgning viser dog, at der igangsættes musikaktiviteter med borgere og flere praksistiltag viser eksempler på, hvordan 
musiksamvær giver motivation til træning, hvor der ellers er stilstand i en borgers genoptræningsflow. Eksempelvis 
beskrives et pædagogisk arbejde på Aktivitetstilbuddet på Tagdækkervej3, hvordan to borgeres passion for at spille på 
guitar havde en helt særlig motivation og effekt (Svenningsen, 2014; Blikstad, 2011) på deres genoptræningsforløb.  
 
Forskningsresultater 
Nedenfor fremtrækkes teoretiske overvejelser og forskningsresultater, der argumenterer for, at genoptræning gennem 
tilrettelagte musikaktiviteter kan give positive resultater. Rehabilitering af hjerneskade er bl.a. mulig, fordi hjernen er et 
plastisk organ, der udvikler sig livet igennem (Goldberg, 2002; Schlaug, 2009). Forskning peger på, at den iboende 
drivkraft mellem kropslig udtryk og timing (Intrinsic Motive Formation og Intrinsic Motive Pulse), (Trevarthen, 2000) støtter 
udvikling af motoriske færdigheder og at melodiske (Patel, 2008) og rytmiske (Thaut, 2005) elementer og bevægelser i 
musik kan forstærke træning af sproglige færdigheder generelt og dermed også hos mennesker med erhvervet 
hjerneskade (Berger, 2006; Thaut, 2005). Musikoplevelser og musikalske samhandlinger bidrager til en eksistentiel følelse 
af at være en del af et fællesskab i socialt samvær og kulturel kontekst (Ruud, 1998).  Et didaktisk arbejde, der 
tilrettelægges med udgangspunkt i kropsligt og kulturelt forankrede vaner og handlinger (fra før skaden skete), kan være 
drivkraft og motivation for træning i forbindelse med vedligehold, idet caseforskning viser, at musikterapeutisk arbejde kan 
påvirke hukommelsesspor på forskellig vis (Ridder, 2012; 2011). Internationale musikterapistudier og empirisk forskning 
viser, at musikalske aktiviteter og musikterapi kan bidrage signifikant til genetablering af færdigheder hos mennesker med 
neurokognitive forstyrrelser (Berger, 2006;  Hald, 2014; Ridder, 2011; 2012;  Schlaug, 2008; Schneider et al., 2007; 
Tamplin, 2008; Thaut 2005).   
 
Undersøgelser viste betydelige forbedringer i forhold til flydende udtale og sætninger efter sangtræning hos mennesker 
med afasi (Schlaug, 2008) og instruerende tilgang til sangtræning, støttet med rytmiske og instrumentale øvelser, 
resulterede i forbedret artikulation og prosodi samt forståelse i den totale taleprofil hos mennesker med nonfluent afasi 
(Jungblut, 2009). Musikterapi og intensivt arbejde med sangøvelser og sange med tekst viste forbedringer i 
åndedrætsfunktion og dermed artikulation i sproget hos mennesker med traumatisk hjerneskade eller slagtilfælde (Tamplin, 
2008). At udnytte musikkens iboende drivkraft i musikalske forløb kan optimere motorik, herunder sensomotorisk 
rehabilitering hos mennesker efter hjerneblødning (Thaut, 2005). Undersøgelser viser, at spil på musikinstrumenter kan 
hjælpe med genoptræning af motoriske færdigheder hos mennesker med slagtilfælde (Schneider et al., 2007) og at 
Rhythmic Auditory Stimulation (RAS) har signifikant effekt på gangfunktion (Brandt et.al, (2010); Thaut, 2005).  
 
I et Cochranereview indgår undersøgelser, som er gennemført af Thaut, hvor det konstateredes, at gang og gangartens 
hastighed samt skridtlængdesymmetri og –timing og håndfunktionens muskulatur, greb og styrke forbedredes ved 
anvendelse af RAS (Brandt et al., 2010). En undersøgelse viste endog, at motorisk træning efter metronom sammenlignet 
med en gruppe, hvor deltagerne fulgte et selvvalgt tempo, førte til øgede motoriske færdigheder og højere grad af 

                                                 
2 Søgning i kommuners og regioners hjemmesider i perioden 7.-26. januar 2016 
3 (www.soh.rm.dk) 

http://www.soh.rm.dk/


ensartethed (Thaut, 2005).  

d) Reflections on the theoretical approach 
 
Definering af musikbegrebet 
Med baggrund i egen viden og erfaringer definerer jeg musikbegrebet. Der refereres ikke til en bestemt målgruppe da min 
definering af musik gælder alle mennesker, uanset alder, funktionsniveau og kultur. Jeg tager udgangspunkt i, at musik er 
en almenmenneskelig kommunikationsform (Berger, 2006;Trevarthen, 2000) og at musikinteraktion for mange er en 
meningsfyldt samværsform (Nielsen, 1998; Ruud, 1998). Med afsæt i Frede V. Nielsens teori om at musik er et 
mangedimensionelt og dybt meningsunivers (Nielsen, 1998) anses musik at have en eksistentiel mening for mennesker – 
og dermed også, hvis man har en erhvervet hjerneskade.  
 
Musikkens elementer og menneskets opfattelser heraf definerer jeg med afsæt i Even Ruuds (1987; 2011) og Frede V. 
Nielsens (1998) musikforståelser. Musik kan være meningsfyldt på et fysiologisk, syntaktisk, semantisk og pragmatisk 
niveau. Det fysiologiske niveau er frembringelse af de klingende kerneelementer i et lydfænomen. Musikken afkodes i et 
formsprog, hvor kulturelt betingede vaner påvirker måden at opfatte helheder, struktur og det syntaktiske niveau, som giver 
musikken betydning (Patel, 2008; Gabrielsson, 1993). Det semantiske niveau giver musikken mening for den enkelte, og 
som et mangespektret meningsunivers (Nielsen, 1998) er der tale om, at musik både er de stemninger, som musikken 
udtrykker og de stemninger, som individet oplever gennem et akustisk, strukturelt, kropsligt, spændings, emotionelt og 
eksistentielt lag. De forskellige dimensioner er det musikalske fænomen, som bliver til i mødet mellem mennesker og musik 
og giver mening. Den måde musikalsk mening forbindes med erindringer på, anses som fundamental (Nielsen, 1998; 
Ruud, 2011; 1998) for borgeren og skal forbindes med nutidig praksis gennem musikaktiviteter. Det pragmatiske niveau 
vedrører musik som interaktion, kommunikation og samarbejde, eksempelvis at en eller flere borgere sammen med en eller 
flere pædagoger i et ligeværdigt samarbejde lytter, udtrykker sig musikalsk og tilpasser deres musikalske bidrag for at få et 
fælles musikalsk produkt (Ansdell, 2009). Her er beherskelse af kropslige færdigheder sound-action awareness in music 
(Godøy, 2011), hvor deltagerne skal kunne forestille sig en bevægelse før, under og efter i forbindelse med selve 
musikudførelsen, væsentlige. Min grundforståelse i det didaktiske arbejde tager afsæt i Wolfgang Klafkis kategoriale 
dannelsesteori og elementar-begreb, som Frede V. Nielsen udfolder disse (Nielsen, 1998). Der er tale om en dobbeltsidet 
åbning (Nielsen, 1998), hvor blandt andet hukommelsesspor kan stimulere dannelsespotentiale og understøtte 
genoptræning hos borgeren. 
 
Pædagogens faglighed og uddannelse 
Uddannelsen Professionsbachelor som pædagog (BEK 211, 2014) beskriver, at pædagogens praksisområde - blandt 
mange - er at arbejde med mennesker med nedsat funktionsevne, herunder mennesker med erhvervet hjerneskade. 
Pædagog er en særlig dansk uddannelse sammenlignet med andre lande, hvor pædagogens praksisfelt indenfor området 
varetages af lærere, sundhedspersonale, terapeuter osv. Pædagoguddannelsens kompetenceområder, struktur, to 
halvårlige praktikperioder, valg specialisering samt de studerendes kompetencemål giver pædagoger en særlig faglighed. 
 
Jf. bekendtgørelsen for uddannelsen er kompetenceområder og kompetencemål for pædagogstuderende på 
specialiseringen Social- og specialpædagogik inddelt i 4 områder, som fremgår af oversigt 1 (BEK nr. 211, 2014, bilag 4). 
Modulerne Tværprofessionelt element og Valgfrie områder - område 1 Kreative Udtryksformer - samt Bachelorprojektet 
skal jf. bekendtgørelsen kobles til specialiseringen Social- og specialpædagogik (BEK 211, 2014) bilag 5, 6 og 7).  
 

 Område 1  
(Modul 7+8) 

20 ects 

Område 2  
(Modul 11+12) 

20 ects 

Område 3 
(2. praktik) 

30 ects 

Område 4  
(3. praktik) 

30 ects 
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målgruppens udvikling, 
læreprocesser og 
deltagelse i 
fællesskaber. 

forsvarligt grundlag. samarbejde med 
relevante aktører. 

Oversigt 1  
Kompetenceområder og kompetencemål for Pædagoguddannelsens specialisering: Social- og specialpædagogik (BEK nr. 211, 2014) 

 
I min definering af musikbegrebet, er mit udgangspunkt, at musik er en almenmenneskelig kommunikationsform (Berger, 
2006; Trevarthan, 2000). Dette argumenterer for at bruge musikaktiviteter - og giver det pædagogiske arbejde en ekstra 
dimension - i forbindelse med specialiseringens område 3, der har fokus på relation og professionel kommunikation (BEK 
nr. 211, 2014). Til at understøtte pædagogens kompetencemål har uddannelsen specialiseringsmoduler (modul 7, 8, 11 og 
12) og 2 praktikker, hvor de studerende arbejder med en målgruppes forudsætninger (område 1), didaktik (område 2), etik 
(område 3), udvikling af pædagogisk praksis til at understøtte målgruppens lærings-, udviklings- og omsorgsbehov 
(område 4). Dette sker gennem rammesætning og ledelse af kulturelle udtryksformer i valgmoduler, modul 9 og 11 (BEK 
211, 2014) samt ved at indgå i tværprofessionelle potentialer og samarbejdsprocesser i modul 10 (Ibid). Hermed dannes 
grundlaget for pædagogens handlekompetencer. Der tillægges en særlig musikpædagog-faglighed, idet 
pædagoguddannelsen i Ikast i valgmodulet Kreative udtryksformer udbyder Kulturelle udtryksformer og scenisk 
musikproduktion (pædagoguddannelsen, 2015). I modulet er der fokus på viden om musik, praktiske færdigheder indenfor 
musik, produktion, didaktik og praksisaktiviteter. For at opnå den bedst mulige relation og refleksion mellem uddannelse og 
praksis, lægger jeg vægt på, at de studerende retter deres studieaktiviter og produktioner mod deres valgte 
specialiseringsområde. Det forventes, at de studerende afprøver musikaktivitetsforløb i praktikkkerne. Uddannelsen 
afsluttes med et bachelorforløb, som jf. bekendgørelsen udspringer af den studerendes specialiseringsområde (BEK 211, 
2014, bilag 6).  
 
Dannelse, pædagogik og læringsfællesskaber 
Dannelsesbegrebet i den pædagogiske kontekst omfatter overvejelser om menneskesyn og om at opdrage, uddanne og 
behandle både i bevidste og tilrettelagte processer og på det ubevidste plan (Lind, 2014). Dette sker i hverdagens samspil 
mellem borger, kolleger, pårørende og andre professioner. Pædagogens professionelle opgave i arbejdet med mennesker 
med erhvervet hjerneskade må være at efterleve servicelovens formål (§1, stk. 3,) og dermed støtte borgere i at 
være ”uafhængig, opnå effektiv deltagelse og inklusion samt møde respekt” (Nissen, 2015). Dette med en formodning om 
forbedring af livskvalitet og selvhjulenhed for borgerne.  
 
Neuropædagogik, som bygger på kognitiv videnskab og pædagogik (Fredens, 2012), kan indgå refleksivt i pædagogens 
arbejde med rehabilitering. For arbejdet med mennesker med erhvervet hjerneskade, er der tale om, at begrebet udvikling i 
det fleste tilfælde er lig med genoptræning af tabte færdigheder, vedligehold af eksisterende færdigheder og udvikling af 
nye færdigheder som kompensation for de tabte. En neuropædagogisk tilgang til arbejdet med borgerne fremhæves både 
fra Socialstyrelsens og Sundhedsstyrelsens faglige rådgivningspjecer (socialstyrelsen, 2014; Sundhedsstyrelsen, 2014) 
samt hos mange kommuners beskrivelse af deres rehabiliteteringsindsats for borgerne4. 
 
Jeg ser Etienne Wengers læring i praksisfællesskaber (Wenger,2004) og de tre praksisdimensioner; fælles virksomhed, 
fælles repertoire og gensidigt engagement (Ibid) som et grundlag for læring, Lave og Wengers teori om situeret læring og 
legitim perifer deltagelse (Wenger, 2003) som et analystisk perspektiv på at forstå læring og begreberne veteran og 
nyankommen (ibid) til at beskrive grundforståelse for forholdet mellem pædagog og borger i musikaktiviteter. Der er tale 
om en gensidig dobbelthed, idet borgeren er nyankommet i musikaktiviteterne og vetaran i sit eget liv. Pædagogen er 
nyankommet i borgerens liv og veteran i udøvelse af pædagogik. Dette indgår i aktionsforskningens cirkulerende forløb 
(afsnit e).  

e) Reflections on the methodological approach 
 

                                                 
4 Søgning foretaget på de 98 kommuners og 5 regioners hjemmesider i perioden 7.-25. januar 2016. 



Jeg anser dette projekt som udviklingsorienteret forskning (Ravn, 2014). Gennem projektets faser arbejdes eksplorativt og 
med fokus på en induktiv tilgang (Bonde og Ridder, 2014). Den empiriske del placerer sig metodisk inden for 
aktionsforskning (McNiff, 2011). Aktionsforskning vælges på baggrund af metodens grundopfattelse af, at de, der arbejder i 
praksis, er kompetente til at udvikle praksis og dermed udvikle viden (Ibid). Ligeledes stiller aktionsforskere i forløbet sig 
selv den helt centrale opgave, at ville forbedre praksis sammen med praksis (Ibid). Et andet argument er, at flere aktører 
kan have hver sin gyldige opfattelser af, hvad der virker, hvorved de fem virkeligheder, intenderet, mulig, observeret, 
oplevet og reflekteret (Nielsen, 2015) bidrager ligeværdigt i forskningsforløbet. Med udgangspunkt i de tre dimensioner i 
praksisfællesskaber (Wenger, 2004) og forståelsen af veteran og nyankommen (Wenger, 2003) er det vigtigt, at høre og 
inddrage borgerens opfattelse af, hvad der hjælper eller ikke hjælper i praksis. Et andet centralt udgangspunkt i 
aktionsforskning er anerkendelse af, at måder og metoder virker forskelligt på mennesker afhængig af kultur, habitus, 
social kontekst og af hvem og hvornår den pædagogiske indsats gives (McNiff, 2011). De deltagende pædagoger og 
borgere er medforskere i mit aktionsforskningsforløb. Det empiriske grundlag er casestudier, hvor special- og 
musikpædagogisk indsats med musikaktiviteter som mål og middel, foregår i særligt tilrettelagte forløb og med 
udgangspunkt i enkelttilfælde.  
 
Dataindsamling 
Jeg vil lave et review over forskningslitteratur for at finde frem til, hvilke metoder, der anvendes inden for dette projekts 
målgruppe. Jeg vil have fokus på metoder, der er relevante inden for pædagogens profession og kompetenceområder, 
således er der er tale om en professionsanalyse, der kan koble social- /specialpædagogik og musikaktiviteter. Her vil jeg 
kontakte eksperter inden for det pædagogiske arbejds- og forskningsfelt. Jeg vil hente oplysninger fra kommuner og 
regioners hjemmeside samt Socialstyrelsen og Sundhedsstyrelsen vedr. organisering af rehabiliteringstilbud og 
personalesammensætning og hvilke rehabiliteringstilbud, der gives, hvor musikaktiviteter indgår. Sidstnævnte arbejde 
følges op med interview af pædagogers arbejde på udvalgte steder. Der laves en sondring mellem begreberne 
socialpædagogik og specialpædagogik (Madsen, 2005), idet. Kommunerne5, Socialstyrelsen (2014) og Sundhedsstyrelsen 
(2014) bruger begge begreber. Begrebet tilrettelagt musikaktivitet defineres ud fra tre perspektiver: en teoretisk funderet 
afklaring af begreber og handleformer inden for musik, genoptræningsmuligheder for borgere samt præcisering af 
faglighed og arbejdsformer inden for den pædagogiske profession. Alt dette diskuteres i relation til den eksisterende 
forskningslitteratur. 
 
Jeg vil igangsætte et empirisk arbejde. Her er der fokus på rehabiliteringsindsatser, som er placeret i fase III og IV, hvor 
social- og specialpædagogik tilbydes, jf. de nationale pjecer (Socialstyrelsen, 2015, side 12). Gennem det empiriske 
arbejde indhentes kvalitative og kvantitative data, som analyseres på forskellig vis. Projektets foci, som illustreredes i figur 
1 har 3 aktører; pædagog, borger og forsker, der beskrives hernedenfor. Der er indgået en samarbejdsaftale med Psykiatri 
og Handicapafdelingen, Ikast-Brande kommune, om, at 6 borgere og 3 pædagoger medvirker – vedlagt bilag 3. 
 
Borger: 
I undersøgelsen indgår 6 borgere, som opfylder følgende inklusionskriterier:   

 er udskrevet fra sygehuset og er inden for et kommunalt myndighedsansvar på basalt og avanceret niveau 
(Sundhedsstyrelsen, 2014, side 14) 

 bor i egen bolig med bostøtte efter § 85 og 86 (LBK nr. 1023, 2014) og tilbydes aktiviteter, jf. handleplaner § 141 
(Ibid) 

 har betydelig nedsat fysisk funktionsevne og/eller kognitiv dysfunktion, som kræver støtte og vejledning 

 har et ønske om at fremme eller vedligeholde funktionsniveau i praktiske gøremål for at opnå så høj grad af 
uafhængighed og selvhjulpenhed som muligt og ønsker at den daglige opgaveløsning ikke skal løses for men i 
samarbejde 

 har en realistisk opfattelse af egen livssituation og ændrede livsvilkår 
 
De tilrettelagte musikaktiviteter udspringer i krydsfeltet mellem samfundsmusik og samfundsterapi (Ansdell, 2009; Stige, 
2004) og defineres som aktiv musikalsk samhandling og kommunikation hvori to eller flere deltagere indgår. Der arbejdes 
med sprog og motorik, herunder udtale og nuancer, vejrtrækning og åndedræt, kontrollerede bevægelser i arme, hænder, 

                                                 
5 Søgning foretaget på de 98 kommuners og 5 regioners hjemmesider i perioden 7.-25. januar 2016. 



fingre og ben samt udholdenhed. Der er fokus på optimal udnyttelse af musikkens iboende drivkraft. Indhold vælges på 
baggrund af borgerens habituelle musikvaner, hvilket eksempelvis kan være sang, dans, spil i forskellige genrer. Borgerne 
indgår som medforskere (McNiff, 2011). 
 
Pædagog: 
3 uddannede pædagoger ansat ved Psykiatri og Handicapafdelingen, Ikast-Brande kommune, deltager i projektet. 
Pædagogerne har et alment kendskab til musik og har elementære musikalske handlekompetencer inden for sang og på 
instrumenter. Pædagogerne har interesse i at deltage i projektet, da de kan se faglige argumenter for projektets ide. 
Pædagogerne indgår som medforskere. Der bliver tale om et aktionslæringsforløb med udgangspunkt i en deltagelses- og 
handlingsorienteret tilgang til læring, som Venca Simovska beskriver gennem InterAktion (Simovska, 2011). Som optakt til 
det praktiske arbejde deltager de 3 pædagoger i et kompetenceudviklingsforløb - læringslaboratorium (Ravn, 2014) – hvor 
der er fokus på tekniske og musikalske handlekompetencer, viden om musik, måder at tilrettelægge og gennemføre 
musikaktiviteter samt oplæg om eksisterende viden inden for området. Dette skal bruges ved gennemførelse af 
musikaktiviteterne med borgerne - den praktiske del (Ravn, 2014). De 3 pædagoger arbejder til dagligt i et tværfagligt 
team, der består af ergo- og fysioterapeuter, sundhedsassistenter mv. Det tværfaglige team indgår i projektet ved blandt 
andet at foretage iagttagelser undervejs, anvende musikaktiviteter i andre sammenhænge end de fastlagte samt dele viden 
om borgernes livssituation og mulige rehabiliteringspotentialer. 
 
Forsker: 
Forskerens faglige baggrund er beskrevet i afsnit b. I projektets empiriske del arbejder forsker og pædagogerne sammen. 
Der er tale om at tilrettelægge et aktionslæring-forløb (Duus, 2014), der indeholder kompetenceudviklingsforløb i 
læringslaboratoriet og refleksionsmøder undervejs, hvor pædagogernes handlekompetencer udvikles og konkrete 
musikalske teknikker anvises og læres. Og der er tale om aktionsforskning (McNiff, 2011), hvor forsker og pædagoger på 
refleksionsmøder ved hjælp af iagttagelser, porteføljer og notater fra borger, pædagoger, tværfaglige team og forsker, 
finder ud af, hvad der virker for den enkelte borger og hvordan musikkens kerneområder medvirker hertil. Forsker 
formulere gyldighed af viden og udvikler professions-, tværfaglig og evt. generaliser bar viden. Forløbet beskrives i figur 2. 
 
På baggrund af den empiriske del vil jeg herefter præcisere musikken som metode gennem det pædagogiske arbejde og 
dermed have fokus på den didaktik, der kan udspringe heraf. Nedenfor beskrives data, der skal bidrage til udvikling og 
udmøntning heraf gennem aktionsforskningsforløbet (figur 2). Der indgår både kvalitativt og kvantitativt datamateriale, som 
det fremgår længere fremme. Tilladelse til behandling af persondateoplysninger indhentes og kravene til brug af disse 
opfyldes både med hensyn til dokumenter og viden fra møder og videofilm mv. (Datatilsynet). Alle områder i listen nedenfor 
indbefattes i ansøgning om tilladelse. 

 Borgerens handle- og statusplaner 

 Viden og diskussioner fra personalemøder 

 Planlægning af musikaktivitet 

 Pædagogens oplevelse og registrering af musikaktivteten  

 Pædagogens registrering af forandringer undervejs i aktivitet 

 Borgerens oplevelse af musikaktiviteten  

 Borgerens registrering af forandringer undervejs i aktiviteten. Pædagogen er behjælpelig. 

 Det tværfaglige teams registrering af forandringer efter aktiviteten. Mundtlig overlevering ved personalemøder e.a.  

 Registrering af forandring af borgeres handlekompetencer over tid, som i perioden vil fremgå i borgerens 
handleplan, ved gennemgang af video og observationer fra personalet 

 Videoanalyse og refleksion over praksis  

 Pårørendes udsagn om forandringer undervejs i forløbet 

 Interviews af borger, pårørende, personale efter forløbet er afsluttet 
 
Hver pædagog gennemfører tilrettelagte musikaktiviteter med 2 borgere = 6 borgerer i alt. Musikaktiviteterne planlægges i 
samarbejde med forsker. Gennem planlægnings- og gennemførelsesprocessen udvikles de pædagogiske 
handlekompetencer, som pædagogen kan anvende i arbejdet med borgeren. Pædagoger og forsker mødes en gang 
ugentligt i et refleksionsrum, hvor data (video, notater, porteføjler mv.) drøftes og planlægning af kommende 
musikaktiviteter finder sted. Butterflymodellen (Aarhus kommune, 2010) danner grundlag for tilrettelæggelse af samtalerne 



i refleksionsarbejdet mellem pædagoger og forsker. På refleksionsmøderne underviser forsker desuden i teori, musikteori 
og praktiske handlekompetencer, der skønnes nødvendige for gennemførelse af nye musikaktiviteter med borgerne. I det 
empiriske forløb arbejder pædagogerne både sammen med forsker og selvstædigt. En måned efter det empiriske forløb er 
afsluttet, gennemfører forsker interviews med pædagoger og borgere med henblik på at indsamle data om den 
efterfølgende status hos borgeren. 
 
 

 
 

Figur 2 Frit efter An action-reflection cycle (McNiff/Whitehead, 2011). 

 
Observe: Status og identificering af bekymring: Beskrives ved brug af beboerens handleplan og/eller individuelle status. De 
aktuelle fokus- og indsatsområder angives og konkretiseres i forlængelse af borgerens status og handleplan. Handleplaner 
indgår som kvantitativt materiale. 
 
Reflect: Reflektere over en mulig vej frem: Borger, pædagoger og forsker tilrettelægger individuelle musikaktivitetsforløb.  
Der er tale om, at bruge musiktræning til at afhjælpe allerede beskrevne indsatsområder (§ 141). Indhold konkretiseres af 
pædagoger og forsker i fællesskab. Planer indgår som kvantitativt materiale. 
 
Act: Udførelse og indsamling af data: Musikaktiviteten gennemføres 2 gange ugentligt i 10 uger.  Musikaktiviteten kan 
periodevis finde sted i grupper, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt for målet. Borger øver musikken (alene og i 
samarbejde med det øvrige personale) mellem de skemalagte aftaler. Musikaktiviteten optages på video. Vurdering af 
aktivitetens forløb indgår som kvalitativt materiale. Analyse af video indgår som kvalitativt materiale. 
 
Evaluate: Evaluer fremskridt og afgør, hvad der sker: Umiddelbart efter den tilrettelagte musiktrænings afslutning, foretager 
borger og pædagog evaluering af forløbet og der føres notater i porteføljer efter hvert forløb. Det pædagogiske personale 
hjælper med at noterer borgerens oplevelser og oplevede forandringer. Noter fra borger og pædagoger er subjektive og 
øjebliksvurderinger og indgår som kvalitativt materiale. Noter formidles kvalitativt og kvantitativt. 
 
Modify: Gyldighed af viden og ændring af praksis: Der afholdes refleksionsmøder, hvor pædagoger og forsker drøfter og 
udvikler tiltag og fokusområder. De kvalitative og kvantitative materialer fra film og porteføljer, som peger ind i indsatsmål, 
indgår i drøftelsen. Pædagogernes subjektive vurdering indgår i drøftelserne. Forsker giver musikfaglig sparring på det 
skete og musikkens faglige rehabiliteringsmuligheder hos den enkelte borger. Dette danner grundlag for den fremadrettede 
tilrettelæggelse sammen med pædagogerne. Samtaler indgår som kvalitativt data. De nye planer og forløb beskrives og 
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indgår som kvantitativt data. Registrerede forbedringer over tid indgår som kvantitativt data og formidles kvalitativt og 
kvantitativt.  
 
Vidensomsætning 
Afhandlingen sker på dansk og er artikelbaseret. Artiklernes hovedområder er:  

 Review og overblik af forskningslitteratur, hvor tilrettelagte musikaktiviteter (definition i denne plan) indgår i 
rehabilitering. Professionsanalyse, undersøgelse af kommuner og regioners nuværende organisering af og 
sondring mellem social- og specialpædagogisk tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade, herunder 
pædagogers placering i personalesammensætning og hvordan musik generelt anvendes i rehabilitering.  

 Analyse af data fra eget empirisk arbejde med fokus på musiktræning og – pædagogik som metode, herunder 
betydningen af habitus i forhold til valg af indhold. 

 Diskussion af pædagogers kompetenceområder og kompetenceprofil i forbindelse med tværfagligt 
samarbejde med specialister. 

 Projektet samles afslutningsvis i en kappe. 
 
Artiklerne gennemgår peerreview og faglig bedømmelse i eksempelvis Socialpædagogisk tidsskrift, Specialpædagogik, 
Spesialpedagogikk og Nordisk musikkpedagogisk forskning. Resultater formidles i forskningsmæssige sammenhænge ved 
oplæg og konferencer, eksempelvis Nordisk netværk for Musikpædagogisk forskning, Det internationale 
musikterapiforskningsmiljø på AAU, NNDR og Music-in-the-Brain. Herudover publiceres artikler til professionsfaglige 
tidsskrifter, eksempelvis VERA, Nordisk tidsskrift for Musikterapi, Dansk Musikpædagogisk Forenings fagblad MODUS, 
Nordic Research in Music Education Yearbook samt forskningsbasen ScienceDirect. Delresultater fremlægges og drøftes i 
forbindelse med PhD-kurser og studienetværk på forskerskolen, Aalborg Universitet samt i VIAs FogU-programmer. 
 
Projektets delresultater og resultater formidles til praksis via UC-viden, til professionsuddannelser6 og –institutioner, som 
undervisningsmateriale og brugerguide, artikler i fagblade, til social- og sundhedsministeriet, hjerneskadeforeningen og 
andre interesseorganisationer samt ved udgivelse af publikationer. Rehabiliteringscentre modtager pædagogstuderende i 
praktik og dermed er der et direkte tilbageløb til professionshøjskolerne, når studerende indgår i personalegrupper.  
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Time Schedule  



Bilag 1 – Tidsplan for PhD-plan for Tove Stenderup – udarbejdet februar 2016 
 År 1 År 2 

Aktivitet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Phd-plan/søgning 
etisk godkendelse 

x x x                      

Litteraturstudie x 

 

x x x    x x x x x x x           

Review og afdækning 
af forskningsfeltet 
Overblik over praksis, 
Inkl. interview 

  x x x x                   

Eleborate proposal        x x                

Artikel 1        x x x x x x x           

Aftale / praksisfeltet  

 

 x        

 

              

Kompetenceudvikling, 
Pædagoger inkl. egen 
forberedelse 

   x x x  x      

 

           

Statusbeskrivelser      x                   

Tilrettelagte 
Musikaktiviteter 

        x x x x             

Indsamling af empiri 
fra praksis 
Refleksionsgrupper 

        x x x x             

Interview / praksis               x          

Analyse af empiri             x x  x x x  x x    

Artikel 2                      x x x x 

Litteraturstudie                     x x x x 

Artikel 3                         

Litteraturstudie                         

Videns omsætning 
div. 

       x     x x       x  x  

Phd-kurser og egne 
studier i udlandet 

   x           x x        x 

Afrapportering - 
forsvar 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 År 3 År 4 

Aktivitet 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Phd-plan/søgning 
etisk godkendelse 

                        

Litteraturstudie                         

Review og afdækning 
af forskningsfeltet 
Overblik over praksis, 
Inkl. interview 

                        

Eleborate proposal                         

Artikel 1                         

Aftale / praksisfeltet                         

Kompetenceudvikling, 
Pædagoger inkl. egen 
forberedelse 

                        

Statusbeskrivelser                         

Tilrettelagte 
Musikaktiviteter 

                        

Indsamling af empiri 
fra praksis 
Refleksionsgrupper 

                        

Interview / praksis                         

Analyse af empiri                         

Artikel 2 x x                       

Litteraturstudie x x                       

Artikel 3   x x x x  x x                

Litteraturstudie   x x x x  x x x x x x x           

Videns omsætning 
div. 

  x       x        x       

Phd-kurser og egne 
studier i udlandet 

   x       x      x        

Afrapportering - 
forsvar 

              x x x x  x x x x  

 

 

 
Med grønt markeret er aktiviteter for forsker alene, litteratursøgning og afrapportering.  

Med rødt markeret er aktiviteter med borgere, personale og forsker. Forløbet afvikles 2 gange ugentligt i 10 uger, som fordeles i perioden. 

Med lilla markeret er videns omsætning i form af formidling gennem undervisning, deltagelse i konferencer, artikelskrivning mv. 
Med blåt markeret er egen kompetenceudvikling, Phd-kurser (ECTS) og studieophold.  ”År 2” (med gult markeret) kan være et kortere studieophold på 

The Grieg Academy i Bergen, f.eks. i forbindelse med et Phd-kursus. ”År 3” (med gult markeret) kan være et kortere studieophold i Tyskland eller 

England. 

 

 
 
 



Agreement on the type of supervision provided 

300 vejledningstimer fordeles over 4 år med 20 timer til hovedvejleder og 10 timer til bivejleder hvert semester. 
Resttimepuljen hvert semester – 7,5 timer - anvendes ad hoc. Enten til hoved- eller bivejleder eller der kan blive tale om at 
tilknytter en ekstern vejleder inden for særlige områder. Der afholdes vejledingsmøder mellem vejleder og den Phd-
studerende via Scype eller anden form for virtuel mødeform - og ved fysiske møder i Aarhus eller Aalborg. Der gives 
skriftlig vejledning på afleverede skriftlige materialer.  

 
 
PhD Courses  

Phd-kursus i uge 45, 2015 = 5 ECTS-point – er gennemført. 
Phd-kurser på Aalborg Universitet med deltagelse en til to gange årligt – se tidsplan (bilag 1) og budget (bilag 4).  
Studieophold på Grieg Universitet i Bergen eksempelvis kombineret med et Ph-D-kursus. 
Evt. studieophold i England eller Tyskland, eksempelvis kombineret med et Ph-D-kursus. 

 
 
 
Participation in active research environments 

Forsknings- og udviklingsafdelingen i VIA University College. 
FogU-programmer, VIA University College 
Det internationale musikterapiforskningsmiljø ved AAU 
Netværksgruppe omkring praksisforskning AAU og VIA 
Studieophold på Grieg Universitetet i Bergen  
Studieophold i Tyskland/England 
Relevante konferencer 
Deltagelse i og oplæg for studiegruppen Music-in-The Brain, CFIN, Aarhus Universitetshospital 

 
 
Teaching and knowledge dissemination 

Timer erlægges ved VIA, University (jf. uddannelsesaftale). 

 
 
Agreements on intellectual property rights 

Etik: Inden det empiriske forløb gennemføres foretages en etisk vurdering af udvælgelse og inklusionskriterier for 
borgernes deltagelse, ligesom der indhentes etisk godkendelse hos datatilsynet mv. Jeg er informeret om retningslinjer for 
god videnskabelig praksis fra Aalborg Universitet (http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/119/119754_retningslinjer-for-
god-videnskabelig-praksis_hum.pdf) og følger de etiske retningslinjer (http://www.kommunikation.aau.dk/etik). Jeg søger 
om godkendelse hos relevante parter på nationalt niveau (Ibid) og anmelder projektet gennem VIAs fællesanmeldelse så 
snart Ph-D-planen er godkendt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/119/119754_retningslinjer-for-god-videnskabelig-praksis_hum.pdf
http://www.fak.hum.aau.dk/digitalAssets/119/119754_retningslinjer-for-god-videnskabelig-praksis_hum.pdf
http://www.kommunikation.aau.dk/etik


 
Financing plan (budget) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilag 3 – Samarbejdsaftale. 

 


