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1 Inledning

1.1 Min bakgrund

När jag var två år gammal blev jag storasyster för första gången. Min lillebror Henrik

föddes tre veckor för tidigt och fick en CP-skada. Spastisk diplegi, det vill säga förhöjd

muskelspänning i hela kroppen, mest i benen, blev Henriks fall. Min familj engagerade sig

i olika handikappföreningar och på så vis fick jag vara med och träffa alla sorters

människor. Hjälpmedel av olika slag var spännande nya “leksaker” snarare än något

konstigt och avvikande. Jag följde med på allt. Bad i extra varm simbassäng, Konduktiv

Pedagogik-träning och så småningom på Frame Running-träning. En sak var säker, när

min bror fick träna och röra kroppen så mådde han bättre. Parallellt med träningar och

anhörigträffar fanns musiken alltid närvarande. Hos mormor spelade man piano och hos

farmor spelade man gitarr. Min musikaliska resa började där, hos de musicerande

familjemedlemmarna. Nästa steg var byns barnkör. I den sjöng jag hela min barndom. Få

personer har spelat så stor roll för mitt självförtroende som min första körledare. Hon såg

mig och gav mig de klurigare bitarna, att få sjunga stämmor med de äldre barnen istället

för melodistämman med mina jämnåriga. Det stärkte mig.

När tonåren började smyga sig på fick jag min första egna gitarr. Med den har jag

komponerat otaliga hits och några mindre hit-klingande verk. I tidiga tonåren började jag

även spela i band, skriva musik och spelade live. Vi var ett band på fem tjejer som spelade

“barbie-punk”. Tuggummi-doftande, glittrande, melodisk punk. Vi var runt och spelade

över hela Sverige, träffade människor och hade många fina möten. 2017 tog jag studenten

från Rytmus musikgymnasium i Örebro. Sista månaderna på Rytmus blev jag “tvingad” att

spela piano, något som jag inte lagt så mycket tid på innan dess, utöver det fria plinkandet

hos mormor i barndomen. Vi skulle spela jazz i ensemblen och mitt gäng saknade en

pianist. Då var det bara att gå hem och traggla fyrklanger som skulle gå i och ur varandra

och sedan tillbaka igen. Dessutom var detta en låt som bytte tonart fem gånger genom hela
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låten. Jag är evigt tacksam den envisa lärarstudent som “tvingade” mitt sura tonårsjag att

lära mig detta, där och då lärde jag mig spela piano. Jag började förstå hur det hängde ihop

och hur lätt det kunde vara. I studentpresent önskade jag mig slantar till att köpa ett eget

elpiano. I juli 2017 fick jag hem mitt vita Yamaha.

Vid tiden för min gymnasieexamen hade jag redan börjat jobba som personlig assistent åt

en underbar tonårstjej, Annie. Annie har en CP- skada, intellektuell funktionsnedsättning

samt epilepsi. Hon har lärt mig så mycket om människor, bemötande och världen. Mitt

mål, oavsett sammanhang där jag jobbar med människor, är att skapa en meningsfull

vardag och att uppmuntra till självständighet. Om du kommer på en meningsfull

aktivitet/uppgift (tillsammans med brukaren/eleven är en förutsättning) och skapar

förutsättningar för personen att lyckas så kommer motivationen av sig själv. Om det känns

meningsfullt blir personen motiverad, utför aktiviteten så självständigt hen kan och som

grädden på moset stärker det självförtroendet. Det skapas en god cirkel.

Dessa tankar har jag alltid haft med mig mer eller mindre medvetet. För att ge ett exempel:

Min brukare går in i sitt sovrum, det är mörkt. Om jag inte tränger mig förbi och tänder

lampan åt henne, så får hon jobba med sin problemlösning. Jag är givetvis med hela vägen

som stöd. Ofta behövs inga ord här. Hon får på så vis ta ett initiativ, fullfölja en uppgift och

blir stärkt av att hon har löst ett problem. På samma sätt började jag jobba med musik med

henne. Då en släkting till henne gick bort i cancer började hon uttrycka att hon “måste

hjälpa till!”. Vi samtalade ofta och länge om hur man kunde hjälpa till och hon berättade

för mig vad hon visste om Cancerfonden. Det var tydligt att hon hade uppfattningen att om

man samlar in pengar till Cancerfonden, så hjälper man cancerdrabbade och deras

efterlevande, nu var bara frågan hur det skulle gå till.

Vi diskuterade. Hur kan vi få in pengar? Vad är vi bra på? Tillslut hade vi kommit fram till

att vi skulle ha en konsert. Motivationen var brinnande. Vi bestämde att vi skulle öva varje

vecka. Det var ett stort projekt och hon var involverad i alla steg. Vilka låtar vi skulle

sjunga, vilka vi skulle bjuda, vart vi skulle vara, vem som skulle baka fikat och så vidare.

Det här var hennes konsert. Hennes hyllning till sin släkting. Konserten blev en succé,

vänner, familj och grannar var på plats. Hon lyckades samla ihop tusentals kronor till
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Cancerfonden och fick ett reportage i tidningen. Här har hon kommit med idén, varit högst

delaktig i alla steg fram till konserten, lagt ned tid och kraft på att öva och fått ett lyckat

resultat. Och som det har stärkt henne som person. Trots att det gått en tid sedan konserten

så berättar hon fortfarande om hur stolt hon är över konserten och över att bli igenkänd på

stan efter tidnings-reportaget.

I skrivande stund har jag varit anställd hos den här tjejen i sex år. Oavsett vad jag har gjort

i övriga livet så har jag aldrig kunnat sluta, eller velat för den delen. Hon är så smart,

skärpt och rolig samtidigt som fantasier och låtsaskompisar spelar en stor roll i hennes liv.

Hon säger precis vad hon tycker och tänker, ofta ofiltrerat, vilket gör att den

uppmärksamme kan lära sig hur hon fungerar till punkt och pricka. Tack för allt du lär

mig, Annie.

1.2 Mina tankar och resa under utbildningen

Musik och hjärnan

Musiken har alltid varit en självklar del av mitt liv. Därför har jag aldrig reflekterat över

vad som händer i mig när jag spelar, sjunger eller lyssnar. Det är bara något som funnits

där som ett lika grundläggande behov som att dricka vatten eller gå en promenad ibland.

När forskarna tittat närmare på fenomenet “musiker som utövar instrument” har resultaten

varit slående. Via MRI-scan (magnetic resonance imaging) där man kollat på vad som

händer i hjärnan vid instrumentutövande, så har forskarna beskrivit bilderna som

“fyrverkerier i hjärnan”. Det vill säga att de områden i hjärnan som jobbade när musikern

spelade lös upp i olika färger under MRI-röntgen. I fallet med de musikutövande så var det

områden över hela hjärnan som lös och sprakade som fyrverkerier Motorik, syn, hörsel,

planering, minne, socialt samspel samt flera områden jobbade aktivt under musicerandet.

Musiken bidrar även till att kroppen utsöndrar hormoner och kemiska substanser som

bidrar till ett ökat välbefinnande, lindrar oro, stress samt ökar läkandeprocessen.1

1 Åsa Rosin, PhD vid Karolinska Institutet. Föreläsning: Nervsystemet del 1, Eskilstuna Folkhögskola 29/10
-21.
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Livskvalité och KASAM

Något som jag tänkt på mycket under utbildningens gång, och fördjupat min förståelse för

i samband med min praktik, är Antonovskys teorier om KASAM - Känsla Av

SAMmanhang. Antonovsky definierade KASAM redan 1979 i boken Health, Stress and

Coping men utvecklade sina tankar och landade stadigare i begreppet i sin senare bok

Hälsans Mysterium (Antonovsky 2005). KASAM utgörs av tre beståndsdelar samt

relationen mellan dessa. Begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. Genom ett antal

djupintervjuer med en skara människor som skiljer sig väldigt från varandra började han

definiera begreppen. Det hans intervjuobjekt hade gemensamt var att de alla hade

genomgått svåra trauman, som de också ansågs hade klarat väldigt bra. De fick alla frågan

hur de såg på sina liv. I resultatet av sina djupintervjuer härledde han det till att de som

hade stark KASAM, upplevde att de hade högre livskvalité än de med låg KASAM. I

korthet menade han att har du en stark känsla av sammanhang, det vill säga välbalanserade

proportioner av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet så har du godare chanser att

klara stressorer och trauman i livet.

Hur kan vi som jobbar med människor skapa förutsättningar för god KASAM?

Givetvis så kopplar jag spontant dessa tankar till FMT. Inom FMT återfinns dessa

komponenter som utgör KASAM. Begriplighet är en grundförutsättning för att FMT ska

fungera, metoden är strukturerad och logisk. I arbetet med metoden har det dessutom

klarnat för mig hur man kan applicera dessa tankar på andra sätt utanför FMT-rummet. I

FMT börjar vi alltid med en liten form och bygger sedan ut logiskt och strukturerat. Om en

först skapar förutsättningar för begriplighet så kommer hanterbarheten på köpet. Vilka

förutsättningar vi har för att hantera olika situationer varierar mellan olika individer. I

denna metod utgår terapeuten alltid från personen som sitter framför en i varje enskild

stund och bjuder in till uppgifter som är hanterbara för just den individen. Meningsfullhet.

Det är där musiken kommer in. Musiken är motivationen som kan locka den mest

skeptiske av personer till att samspela.
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2 FMT-modellen

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

FMT är en förkortning för Funktionsinriktad Musikterapi. Det innebär att man utgår från-

och arbetar med kroppens funktioner, med musiken som medel. Arbetet med FMT utförs

alltid individuellt. Musiken används som ett verktyg för att få igång och bibehålla ett

samspel. Det är terapeutens ansvar att skapa förutsättningar för personens egen reaktion

och förutsättningar för personen att utvecklas.

Jean Piaget (1896-1980) var en tidig tänkare inom utvecklingspsykologin. Piagets teorier

om utvecklingsstadier ligger delvis till grund för FMT-metoden. Piaget menade att barnet

bygger sin kunskap om världen genom sina egna erfarenheter och att utvecklingen ser

likadan ut världen över. Enligt Piaget finns det fyra huvudstadier i den kognitiva

utvecklingen, stadierna är relaterade till ålder. Kärnan i Piagets teorier är att utveckling

sker stegvis. Det går inte att uppnå utveckling genom att hoppa över ett stadie. Han

menade att utveckling går att likna vid en trappa, där det kommande steget bygger på det

du redan står på (Hwang & Nilsson 2019). Detta tankesätt går även att överföra till

motorisk utveckling. Till exempel: Du kan inte lära dig gå om du inte först kan stå på knä.

Lev Vygotskij (1896-1934) har även under senare år varit inspirationskälla inom FMT och

han menade att barnet delvis lär sig genom sina egna erfarenheter, men lade också

betoning på att det sociala och kulturella sammanhanget barnet befinner sig i, spelar roll

för utvecklingen. Vygotskij menade att utveckling och utbildning går hand i hand och att

barnet vinner på att ha en mer erfaren förebild som kan handleda en i t.ex. problemlösning.

Proximal utveckling är ett Vygotskij-uttryck som syftar på utveckling som ligger snäppet

före, men inte heller särskilt långt ifrån barnets nuvarande utvecklingsnivå. Enligt honom

är det viktigt att de vuxna låter barnet möta utmaningar som är lagom svåra (Hwang &

Nilsson 2019). I arbetet med FMT sker ingen utbildning men det är terapeutens ansvar att
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skapa förutsättningar för utveckling. Likt Vygotskijs teorier bygger arbetet med FMT på att

först skapa en stadig grund. När grunden är lagd kan terapeuten gradvis börja utvidga

arbetet och därmed utmana adepten till fortsatt utveckling.

Bearbetning av sinnesintryck

All information vi har, om världen och oss själva har vi tagit in med hjälp av våra sinnen.

Vi har sett, känt, luktat, hört och smakat oss till kunskap. Den process som hjälper oss

tolka och placera våra sinnesintryck kallas för perception.

Information från omvärlden når perceptionsprocessen via dessa sinnen:

● lukt - förmågan att urskilja doft respektive stank

● smak - förmågan att känna substans som kommer i kontakt med tunga eller svalg

● syn - förmågan att se

● hörsel - förmågan att uppfatta ljud

● det vestibulära systemet - förmågan att bearbeta balans och tyngd via strukturer i

innerörat

● det taktila systemet - även kallat kinestetiska sinnet, förmåga att uppfatta tryck,

temperatur, smärta, beröring

● det proprioceptiva systemet - förmåga att uppfatta kroppens position i förhållande

till gravitationen

Det kan finnas flera anledningar till att en person kan ha en avvikande perception. Det kan

bero på skador på hjärnan som t.ex. CP eller stroke. Det är även vanligt förekommande hos

personer med autism och autismspektrumstörning. Hypersensitivitet beskrivs (Delecato,

1974 refererad i Bogdashina, 2012) som att kanalen är för öppen, ett tillstånd då hjärnan

tar in mer stimulans än vad den kan hantera. Hyposensitivitet beskrivs som motsatsen till

det tidigare, att kanalen inte är tillräckligt öppen och därmed får in för lite stimulans. Även

vitt brus beskrivs av Delecato, som när hjärnan skapar sin egen stimulans på grund av att

den fungerar dåligt, information utifrån kan då överröstas av bruset i det egna systemet

(Bogdashina 2012).
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Kunskap om sinnesintryck och perceptions-systemet är viktig att ha med sig i arbetet med

FMT eftersom det utgör en stor del av metoden. Terapeuten behöver ha kompetens att

kunna läsa av adeptens eventuella reaktion på starka sinnesintryck och veta vilka åtgärder

denne kan sätta in för att lindra obehaget, alternativt utmana perceptionen. I FMT-rummet

får adepten chansen att själv kontrollera sinnesintrycken genom eget agerande. Eftersom

metoden bygger på ett samspel, där terapeut bekräftar adept, så får denne själv bestämma

styrka (volym) med mera.

Metod eller modell?

Här kommer jag att förtydliga skillnaden mellan FMT-metoden och FMT-modellen då

dessa ord kommer att förekomma i arbetet. Metoden är Funktionsinriktad MusikTerapi,

den använder terapeuten sig av i arbetet med en adept. FMT-modellen innefattar dels

FMT-metoden men även Musikgympa, Rörelse- och Röst (MRR), som jag kommer

återkomma till senare i arbetet.

Adepten

Ordet adept kommer från latin och betyder invigd lärjunge. I FMT används inte ordet elev.

Elev är den som deltar i undervisning och lär sig saker. I FMT lärs inget ut. Terapeuten

skapar förutsättningar för utveckling. Som adept kan man aldrig göra rätt eller fel. Det är

terapeutens ansvar att möta individen den har framför sig på hens utvecklingsnivå, oavsett

vilken utvecklingsnivå den befinner sig på.

Icke-verbal metod

En viktig del i arbetet med FMT är att det utförs helt icke-verbalt. Terapeuten ger inga

muntliga instruktioner. Om terapeuten berättar om vad den gör, kan det skapa en

förväntning på prestation vilket går emot förhållningssättet “det finns inga rätt och fel”.

Talet kan dessutom störa  koncentrationen i spelet. Kommunikationen sker istället med

hjälp av musiken.
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2.1.1 Historik
FMT-metoden utvecklades av musikterapeuten och pedagogen Lasse Hjelm mellan åren

1975-1989 på Folke Bernadottehemmet (FBh) i Uppsala. Hjelm fick ett uppdrag som

musiklärare i en klass för barn med förlossningsskador, mestadels cerebral pares (CP).

1987 startade Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala och startade där en utbildning i

Funktionsinriktad musikterapi. Utbildningen bestod av tre kurser motsvarande 30hp/kurs.

Första kullen examinerades därifrån 1990 (Hjelm 2005). 1988 startades även en utbildning

vid dåvarande Ingesunds Musikhögskola i Arvika som bedrev utbildning fram till 2013 då

en omorganisation gjorde att kurserna därefter inte har getts. 2020 startades en ny

utbildningen upp, två år på distans. Musikteraput - FMT-modellen och då i Eskilstuna

folkhögskolas regi. Medelåldern bland de FMT-terapeuter som finns är idag hög och

många har redan gått i pension eller närmar sig pensionsålder, utbildningen är således

viktig för yrkets fortlevnad.

Spela för eller med?

Hjelm började med att ställa sig frågan: Vad blir det för undervisning om man bara spelar

för eleven? I sin bok om FMT-metoden (2005) beskriver Lasse Hjelm hur han under en

rundvandring på Folke Bernadottehemmet kom i kontakt med Annika, 12 år. Annika hade

en grav CP-skada och var fastspänd i sin rullstol med remmar runt armar och ben. Han

beskriver hur han bevittnade Annika använda sig av en “bliss”. Bliss är ett

kommunikationssystem som har formen av en karta, ett rutnät med olika symboler i varje

ruta. I blissystemet finns även bokstäver och siffror. Personalen kan ställa en fråga och

personen, i det här fallet Annika, kan svara genom att peka på en passande ruta.

När läraren ställde en fråga till Annika så åkte armen upp i luften i en asymmetrisk

nackreflex ovanför hennes huvud. Hon styrde mot en specifik ruta men en reflex ville åt ett

annat håll. Till slut när muskelspänningarna släppt landade handen på kartan.

Detta fick Hjelm att börja fundera kring vad som skulle hända om man bytte ut Blisskartan

mot en trumma. Så här beskriver han sitt möte med Annika i sin bok:
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“ En bastrumma monterades, “felvänd” d.v.s. trumskinnet uppåt, “på flaten”, i samma

läge som blisskartan. Jag hade klistrar ett rött märke på trumskinnet. Annika förs in,

sittande i sin rullstol, lite remmar här och där men hennes armar var fria. Hon styrs fram

emot bastrumman, såg ganska konfunderad ut. Jag sade ingenting. Satt lugnt vid pianot,

lät tystnaden tala. Så slog jag an tre toner, kvintar i avvägt tempo, lite frågande,

påmanande.

Tre toner var min fråga: -Annikas spastiska reflex blev hennes svar!

Här händer det jag hoppades på och Annika siktade in sig på det röda märket på

trumman- handen och armen flög okontrollerat upp emot nacken och stannade där.

Sekunderna gick under en spänd väntan, i en jättelång fermat. De första tonerna klingade

fortfarande-  jag väntade. Då lossnade armen och handen föll ned och träffade

trumskinnet med en duns. I exakt samma ögonblick svarade jag med ett ackord -  jag

förstärkte och bekräftade Annikas svar. Spontant slog jag an tre nya toner och proceduren

återupprepades. Vi fortsatte i åtta “taktlösa takter” och hade alltså startat en dialog. Vi

hade också börjat med att skapa en dyad, en tvåpersonsgrupp - allt var öppet för en

samverkan. Jag hade spelat med!” (Hjelm 2005, s. 41).

2.1.2 Koderna
Det grundmaterialet terapeuten använder sig av kallas för koder. En kod består av en

specifik melodi med en tillhörande uppställning av attribut. Musiken är uppbyggd på enkla

och logiska strukturer. Anledningen till att melodierna i koderna är specialskrivna för

ändamålet, är för att adepten inte ska ha några tidigare associationer till musiken. Hjelm

beskriver (2005) hur han spelade dragspel med en grupp patienter på Ulleråkers sjukhus,

varav en patient kastade sig på golvet och skrek av förtvivlan. Han beskrev hur patienten

vanligtvis gillade dragspels-stunderna. Detta skedde sedan igen vid upprepade tillfällen

och till slut gjorde Hjelm kopplingen att han hade spelat samma stycke varje gång

patienten reagerat på detta sättet. Därefter beslutade han att allt hans arbete skulle baseras

på egenskrivet material.
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Koderna, det vill säga melodierna och deras tillhörande uppställningar av attribut, bjuder

in till rörelse på olika sätt. Vissa uppställningar lämpar sig bättre att ge förutsättningar för

adepten att jobba med, och utveckla handledsrörelser medan andra koder passar bättre för

att utveckla bålrotation. I dagsläget finns det ett 20-tal koder.

2.1.3 Attributen

Trummor, cymbaler och piano

Terapeuten använder sig av ett digitalt eller akustiskt piano. Adepten spelar på

virveltrummor, handtrummor och cymbaler av två olika storlekar, en mindre variant och en

större. Attributen presenteras för adepten på ett logiskt, strategiskt sätt. Även fot-trummor

används inom FMT. Fot-trummorna består av pukor med en monterad pedal. Trummorna

och cymbalerna har varsin röd prick på sig, som en del utav den icke-verbala

kommunikationen. Det tydliggör vart man kan slå.

Trummorna och cymbalerna placeras på lätta och nätta stativ, varje trumma har sitt eget

stativ. Detta gör att justeringar och vinklingar av attribut blir smidigt att genomföra.

Terapeuten jobbar med att höja, sänka, flytta och vinkla för att skapa olika förutsättningar

för rörelse. Trummor och cymbaler har inga fasta toner som måste passa till ett visst

ackord, vilket gör dem till bra samverkansinstrument. De utgör dessutom en tydlig kontrast

till pianot.

Stockar och bollar

Terapeuten har en mängd olika stockar som denne erbjuder adepten. Stockarna har olika

tyngd, längd och grepp. Utseendet och greppytan på stockarnas handtag varierar också.

Detta är för att skapa så många perceptiva, taktila intryck som möjligt hos adepten. Kortare

stockar lockar ibland till en större rörelse hos adepten medan längre stockar kan vara svårt

att hålla reda på för någon som har svårt att känna sin kropp i förhållande till rummet.

Tunga stockar kan vara bra att erbjuda till någon som behöver lite hjälp med att känna sin

kropp.

Inom FMT används även attributen bollar på olika sätt. En boll kan användas för att få

igång ett samspel genom att skicka den mellan adept och terapeut. De kan också användas
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att trumma med- eller på. Ibland kan en boll användas för att ockupera den ena handen för

att hjälpa adepten att spela med bara den andra handen. Det finns många möjligheter till

variation.

Sittande

För att få till en bra känsla för underlaget (KFU), används den sittmöbel som terapeuten

anser passa adepten bäst. Stabilitet hos adepten är en förutsättning för att denne ska kunna

jobba med finmotoriska funktioner. För vissa kan det passande sitt-attributet vara en stabil

stol med låga handtag på sidorna, för andra kan det vara en dirigentstol (en typ av ståstol

med vinklingsbar sits) som passar bäst.

Balansredskap

Olika balansredskap kan också användas inom FMT. Balansdynor kan läggas på stolen,

läggas under fötterna på adepten, både i sittande spel och i stående spel. Pilatesboll och

“böna” (en dubbel pilatesboll som ser ut som en böna) kan förekomma i en

FMT-behandling.

Blåsinstrument

Blockflöjter och diverse ljudeffektsinstrument som exempelvis anka, gök, duva med flera

kan också användas inom FMT. De olika blåsinstrumenten har olika utformning och är

därmed olika svåra att blåsa i. Några av dem är lätta att få ton i, medan andra kräver en

mer utvecklad munmotorik. Med hjälp av blåsinstrumenten får adepten jobba med

munmotoriken genom att blåsa och anpassa styrkan i blåset. Blåsinstrumenten erbjuds

även till adepten för att skapa förutsättningar för adepten att syresätta sig och lockar till

djup och fokuserad andning.

2.1.4 Observationspunkter
Terapeuten förhåller sig till en lista med observationspunkter, som hjälper denne att

reflektera kring arbetet med FMT. Reflektionen är en viktig del av FMT-arbetet. Varje

förflyttning av attribut ska ha en bakomliggande tanke. Terapeuten måste veta vad den gör

och varför.
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Terapeuten observerar:

● Samverkan - att etablera kontakt/kommunikation med adepten

● Modell/Logik - förstår adepten modellens uppbyggnad i spelet?

● Rum och tid - uppfattar adepten start och slut, flyter spelet?

● Minne/association - minns adepten koder/modeller från föregående tillfälle?

● Stabilitet/KFU (Känsla för underlaget) - hur är adeptens fötter, hållning, bål?

Orkar adepten hålla uppe sin kropp? Hur är adeptens muskeltonus? Är greppet hårt

eller löst?

● Svank - Jobbar adepten med svanken eller kompenserar denne på andra sätt genom

att t.ex. luta sig fram och jobba enbart med armarna?

● Sidoskillnad - Finns det någon dominant sida? Får adepten medrörelser vid

specifika rörelser?

● Separata sidorörelser - Fungerar spelet i koder som bjuder in till separata

sidorörelser, d.v.s. där adepten erbjuds att göra olika saker med vardera hand?

● Handfunktion vänster respektive höger - hur håller adepten stocken? Är det

tumstyrt, pekfingergrepp, tvärhandsgrepp?

● Handledsfunktion vänster respektive höger - Är handleden stabil eller instabil?

● Perception

- Auditiv - håller adepten för öronen, uppfattar de start och slut?

- Visuell - uppfattar de instrumenten? “Försvinner” instrumenten i en

viss vinkel?

- Vestibulär - blir adepten yr? Hur är balansen?

- Proprioceptivt - slår adepten väldigt hårt? Löst?

- Taktil - har adepten svårt att ta emot vissa stockar? Finns det ett

behov av att pilla på attributen?

● Motorisk planering- hur sätter sig adepten till rätta? Anpassar hen kroppen till den

uppgift som ska utföras?

● Bålrotation - Kan adepten vrida bålen utan att vrida hela kroppen?

● Öga/handkoordination - följer ögat handen?

● Korsrörelser (vänster över höger och vice versa) - Hur utför adepten en

korsrörelse? Kan adepten korsa medianlinjen utan problem?
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● Andning (via blåsinstrument) - anpassar adepten styrkan i blåset? Har adepten

styrka i blåset?

● Fot, höger respektive vänster - trampar foten på pedalen? Stampar foten? Jobbar

adepten med vristen?

● Fot- och handkoordination - Fungerar spelet och koordinationen i koder med fot-

och hand?

2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

MRR - Musikgympa, Rörelse och Röst utvecklades av musikterapeuterna Karina Larsson

och Margareta Ericsson i Eskilstuna under åren 2012 - 2015. Inspirationen hämtades från

förhållningssättet som finns inom FMT. Liksom i arbetet med FMT används musiken som

ett redskap för att understödja rörelse. MRR kom till som en gruppaktivitet för att

komplettera arbetet med FMT som alltid utförs individuellt. Idag används MRR bl.a. inom

skola, rehabilitering och i personalgrupp. Under ett MRR-pass är det alltid två ledare, en

instruktör och en musiker. Ett MRR-pass kan se väldigt olika ut från gång till gång, men

det innehåller oftast samma återkommande moment. En rekommendation är att ha MRR

som en återkommande aktivitet, 10 tillfällen eller fler. På så vis finns det möjlighet att utgå

från ett grundpass och vart efter utöka passet med fler moment och jobba med fler delar av

kroppen. Utveckling är en process som behöver tid.

“Ge människor frihet att vara som de är och skapa förutsättning för att leda på ett positivt

och medmänskligt sätt” (Ericsson, Larsson 2017, s. 17).
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2.2.1 Instruktören
Instruktören sitter framför gruppen som är placerade sittandes i en halvcirkel. Dennes

uppgift är att agera som en spegel som resten av gruppen kan följa och läsa av. I och med

att instruktören har allas ögon på sig så är det viktigt att den är medveten om vad den gör

och varför. Kroppshållning, andning, gester och mimik avspeglas tydligt i gruppen.

Eftersom instruktören inte ger några verbala instruktioner är det dessutom viktigt med

tydlighet och en logisk uppbyggnad av alla moment som ska utföras.

Glädje och energi

Instruktörens viktigaste uppgift är att förmedla glädje och energi till gruppen. Det finns

inget utrymme för instruktören att tveka eller visa osäkerhet, då kan tryggheten i gruppen

rubbas. Om deltagarna inte känner sig trygga kanske inte utfallet blir lika bra.

2.2.2 Musikern
Musikern kompletterar instruktören genom att på ett lekfullt och drivande sätt spela så att

det understödjer rörelsen som instruktören utför. Musiken i sig är ett kraftfullt redskap som

bidrar  till att skapa den sinnesstämning som ledarna önskar få fram. Sång och piano,

alternativt gitarr är de instrument som oftast används i samband med MRR.

Musiken

Musiken som används i MRR är oftast specialkomponerad för ändamålet. Precis som i

FMT så är syftet med det att deltagaren inte ska associera musiken till eventuella negativa

erfarenheter den har sedan tidigare. Musiken består av enkla strukturer på två till fyra

ackord. I dessa enkla strukturer petar musikern in basgångar och färgningar som kan

understödja- eller driva på en rörelse. En användbar färgning av ett ackord är till exempel

en liten sjua, den hjälper till att dra rörelsen “hem”.

Att färga ett ackord innebär att man lägger till en eller flera toner på grundackordet,

alternativt tar bort en ton, för att ge det en annan karaktär. Att addera “en liten sjua” på ett

durackord skapar en förväntan inför vad som komma skall.
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2.2.3 Attributen
Några exempel på attribut som är vanligt förekommande inom MRR är träningsband och

pinnar. Det finns flera än de jag nämner här.

Träningsband

Träningsband i gummi med lätt motstånd används inom MRR. Deltagarna får med hjälp av

dessa träna styrka samt koordination när instruktören gör både liksidiga rörelser men även

separata sidorörelser.

Pinnar

Rundstav på ca 50 cm utgör användbara  MRR-redskap. Med dessa kan deltagarna få

arbeta med styrka och flexibilitet. Till exempel genom att paddla med dem, hålla båda

händerna i varsin ände och sträcka upp armarna i luften, lägga pinnen bakom nacken för

att sedan gå tillbaka. Det finns även utrymme för att jobba finmotoriskt med dem genom

att hålla pinnen vertikalt och klättra upp och ned för pinnen, genom att flytta en hand i

taget.

2.2.4 Passets uppbyggnad
Passen ser olika ut från gång till gång. Det börjar som ett grundprogram som sedan byggs

ut över tid. Däremot finns det några byggstenar som alltid ska finnas med. Däribland en

startsekvens där instruktören som uppvärmning går igenom kroppen på ett lugnt sätt och

sträcker ut vissa delar. Pulshöjande moment, taktil stimulering och avslappning är också

fasta inslag under ett MRR-pass.

Anpassning

Innehållet anpassas till gruppen och dess deltagare. Individen samverkar i gruppen, utifrån

sina egna förutsättningar. Till exempel kan ett MRR-pass i en förskolegrupp innehålla

samma moment som det som sker på ett äldreboende, men tempot och utförandet anpassas

utifrån gruppen.
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Avläsning - Spegelneuron

Likt arbetet med FMT utförs även MRR med minimalt med verbala instruktioner, i den

utsträckning det går. Det ger deltagaren möjlighet att själv analysera och interagera utifrån

sina egna förutsättningar. Ett ickeverbalt arbetssätt kan innebära att det blir lättare för

deltagarna att koncentrera sig vilket i sin tur kan gynna aktiviteten.

Spegelneuronerna aktiveras när vi ser ett beteende och avspeglar det automatiskt.

“Spegelneuron är nervceller som styr ett visst beteende och som aktiveras även hos en

person som endast betraktar ett beteende” (Hwang, Nilsson 2019, s. 232). Denna

funktion, att kunna avkoda och spegla en annan människas beteende är en viktig del utav

det sociala samspelet.

Aktivering

När deltagaren avläst situationen får den möjligheten att själv initiera en handling utan att

instruktören är den som talar om. Även en person som till synes inte deltar kan vara aktiv.

Det går inte att veta vad som pågår i en annan människa. Därför ställs inga krav eller

muntliga förordningar på en person som är “passiv”. Vissa personer behöver rent av

bevittna en aktivitet ett par gånger innan de kan delta på ett sätt som syns för de övriga i

rummet.

Andning

Under MRR-passen så finns andningen alltid med som en komponent. Instruktören kan

stanna upp och ta några djupa andetag, på ett nästan överdrivet sätt så att budskapet går

fram. Det brukar leda till att gruppen gör samma sak. När andningen medvetandegörs så

syresätts kroppen och hjärnan på ett sätt som gynnar hälsan. Det finns även ett stående

moment i passet som kallas “aktiv avslappning”. I det momentet medvetandegör ledaren

andningen i en kropps-scan. En kropps-scan går till så att ledaren blundar och leder

gruppen i en avslappningsövning där man går igenom kroppen bit för bit. Under detta

moment är enda gången som ledaren ger verbala instruktioner. Det kan låta så här:

“Andas in… och pusta ut

Andas in… och pusta ut

Känn båda fötterna mot golvet, sittknölarna mot stolsitsen och ryggen mot ryggstödet…”

18



Avspänning - Taktil

Även avspänning är en en viktig byggsten i ett MRR-pass. När avspänning varvas med

pulshöjande moment ökar chanserna att behålla fokuset och att stärka uthålligheten.

Taktil beröring är ett moment som är stående i MRR-passen. Taktilen är utformad efter

rörelser vi gör när vi t.ex. duschar. Instruktören går varsamt igenom den egna kroppen med

händerna som utgångspunkt. På ett lugnt och strukturerat sätt stryker instruktören sina

händer över sina armar, huvudet, ansikte, nacke, axlar, mage ben och fötter.

2.2.5 Mina tillägg
Att arbeta med Musikgympa, Rörelse och Röst har varit väldigt inspirerande för mig som

ledare/musiker. Grundmaterialet som vi utgår från är väldigt tillåtande och går att utforma

på olika sätt, men efter att ha använt det under en tid ville jag utöka passet. Därför kunde

jag inte låta bli att komponera ett par egna rörelsesånger. Att under en låtskrivarprocess

utgå från en rörelse som jag vill att personer ska göra till låten, snarare än en känsla jag vill

förmedla, var för mig helt nytt och spännande. När jag visste vilken rörelse jag önskade

skulle utföras så föll text och musik på plats automatiskt. Det var viktigt för mig att inte

skriva “fjantiga” låtar, jag vill att de ska passa att spela med såväl treåringar som

nittioåringar. Jag tror på människans förmåga att ta till sig musik oavsett vilken

utvecklingsnivå den befinner sig på. Resultatet blev rörelsesången Upp mot trädets topp

samt låten Balans-blues.

Upp mot trädets topp (bilaga 1) är sprungen ur en tanke om att röra kroppen på sätt som

känns skönt att göra. I den första versen så börjar man ståendes, vrider ned båda armarna

och överkroppen så att de nuddar golvet på den vänstra sidan av kroppen. Därefter roterar

man, samtidigt som man sträcker upp armarna så långt man når, på kroppens högra sida

och plockar äpplen, sedan går man tillbaka, korsar medianlinjen, och landar igen på golvet

på vänster sida kroppen, denna rörelse upprepas några gånger. I vers två sjunger musikern

att man lunkar iväg, i det här fallet syftar texten till en rörelse där man fokuserar vikten på

ett ben, sträcker ut det andra benet och sedan flyttar över vikten mellan benen i en flödande

rörelse. I den tredje versen har vi kommit fram till skogen i texten, då är tanken att man ska

försöka behålla samma flöde i benen, om än lite mindre benrörelser, och sedan böja fram

överkroppen och plocka blåbär runt i en halvcirkel på golvet. I den fjärde och sista versen
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kommer vi tillbaka till trädets topp och gör samma rörelser som i den första versen fast

med den andra, i detta fall den högra sidan av kroppen som utgångspunkt.

Balansblues (bilaga 2) är en rörelsesång där man under versen utför en rörelse där man går

upp på tå, landar på hela foten, går bak på hälen och sedan kommer tillbaka till helfot igen,

denna rörelse upprepas under hela versen. I refrängen utförs en rörelse som kallas

flygplanet. Ståendes på ett ben, kastar man sig framåt med armarna ut och ett ben bakåt,

upp i luften. Därefter kommer man tillbaka till utgångsposition, d.v.s. stående upprätt

medan man omfamnar sig själv. Rörelsen upprepas två gånger på varje ben under en

refräng.
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3 Fallbeskrivning - FMT

3.1 Beskrivning av Annie

Adepten jag har valt att skriva mitt arbete om är Annie, som tidigare är nämnd under

rubriken “Min bakgrund”. Jag har känt Annie under många år och har fått den äran att ha

jobbat och levt nära henne de senaste sex åren. Annie är en 19-årig tjej med färgstark

personlighet. Hon är envis, omtänksam och rolig. Hundar och hästar står högt i kurs hos

henne, oavsett vilken form de kommer i. Mjukisdjur, miniatyrer i plast och så självklart de

riktiga djuren. Annie bor på en gård på landet med sin familj, hennes egen hund, familjens

hundar och några hästar.

De första åren

Annie föddes i den sjätte graviditetsmånaden 860g lätt, då modern drabbades akut av

havandeskapsförgiftning. Under sitt andra dygn i livet fick hon även två hjärnblödningar.

Åren som följde var fortsatt dramatiska då hon genomgick shuntoperationer med vissa

komplikationer, epilepsiutredning samt övriga läkarbesök. Hon föddes med oddsen emot

sig, men visade på en enorm envishet som finns kvar än idag. Annies tuffa start i livet

resulterade i en hemiplegisk CP-skada. En hemiplegi är en hjärnskada som sätter sig på

den ena hemisfären, i Annies fall, på den högra. Eftersom att höger hemisfär styr den

vänstra sidan av kroppen så påverkar Annies hemiplegi henne på det vis att funktionerna i

den vänstra sidan är nedsatta. Under större delen av hennes liv har hon nästan helt och

hållet negligerat sin vänstra arm och hand. Hennes hjärna har knappt registrerat att vänster

sida finns. De senaste åren upplever jag att något håller på att förändras, det har väckts en

vilja hos henne att använda vänsterhanden.

Uppväxt och tonår

Annie växte upp på landet bland djur och natur med sin lillasyster och deras föräldrar.

Tack vare att hon vid sju års ålder blev beviljad personlig assistans genom LSS (Lagen om
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stöd och service till vissa funktionsnedsatta) har Annie vuxit upp som vilken tjej som helst.

Hon gick på träningsskolan i det närliggande samhället, red på ridskola, sjöng i kör och

älskade (älskar fortfarande) att shoppa.

När Annie var 14 år gammal var det dags för nästa stora operation. Hon hade utvecklat

skolios till den grad att smärtan var konstant och det var svårt att ta sig fram. Ryggraden

var vid tillfället böjd i en 90° vinkel. Beslutet togs - hon skulle få en ny ryggrad. När jag

började jobba som Annies assistent hade hon precis genomgått denna svåra operation. Den

sommaren låg hon i en sjukhussäng på husets nedre våning och kunde varken sitta eller gå

själv. Sakta men säkert började hon bygga nya muskler kring den nya ryggraden och idag

är hennes funktioner bättre än någonsin. Annie tar sig fram självständigt kortare sträckor

men behöver en stödjande assistent som är beredd bakom henne ifall att balansen skulle

svika. Idag är Annie 19 år gammal och lika envis som de där första, oroliga dagarna i

livet.2

Bild 1. Röntgenbilden längst till höger visar ryggraden innan operationen, bilderna till

vänster visar den nya ryggraden.

Passivitet vs. aktivitet

Vi som är gående utan något funktionshinder tänker kanske inte på hur mycket vi faktiskt

rör oss i vardagen. Hur många gånger vi ställer oss upp och sätter oss ned, hur många

gånger vi går till köket för att hämta ett glas vatten, springer upp och ned för trappor med

mera. Dessutom har vi väldigt lätt för att gå ut på en promenad eller en löptur när vi känner

att kroppen varit stilla för mycket. Det här är självklara saker vi gör utan att tänka på det.

2 Malin Carnbring, förälder till Annie, intervju den 11/5-22.
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För en person som inte är gående alls eller som i Annies fall, behöver någon med sig när

hon går så är det väldigt lätt att missa denna viktiga vardagsmotion. Det är lätt att man som

assistent eller person runt individen hjälper till för mycket så att denne hamnar i en typ av

inlärd passivitet. Att, för enkelhetens skull göra saker åt brukaren istället för att stötta

denne i att själv utföra handlingen. Om min brukare till exempel sitter på sin vanliga plats,

vid köksbordet där hon brukar titta på sin iPad och leka med sina plasthästar och hon ber

mig att gå och hämta ytterligare en plasthäst (som finns i kontoret som är en ca 10 meter

lång promenad bort), så kan jag göra på två sätt. Antingen så går jag och hämtar hästen åt

henne, eller så bjuder jag in henne att gå med mig. Jag skulle till exempel kunna säga: vill

du följa med mig till kontoret och välja häst, du vet, det blir så ofta fel när det är jag som

väljer. På så vis kan det för henne bli motiverande att faktiskt följa med. I det första

scenariot så har hon fått det hon ville, en till plasthäst till köksbordet, men inte varit

delaktig i processen. I det andra scenariot så har hon fått resa sig från stolen, jobba med

kroppen genom att gå till kontoret, balanserat över två trösklar på vägen, fått jobba

finmotoriskt genom att leta runt i sin korg med plasthästar och dessutom fått utrymme att

välja helt själv vilken häst som skulle få följa med tillbaka. I det andra scenariot har hon

fått vara så självständig som hon kan. På liknande sätt har jag jobbat med henne i andra

situationer genom att helt enkelt använda mig av hennes egen vilja. Jag vill ha köttbullar

till frukost -jaha, vart finns köttbullarna då? Vad behöver vi för att laga köttbullar? Så kan

en matlagningsaktivitet börja. Det ska aldrig vara ett tvång, det är viktigt att det alltid sker

på brukarens initiativ, annars kan det inte bli lustfyllt. Ett annat knep jag brukar ta till för

att locka till mer rörelse i arbetet som Annies assistent är ett rullstols-knep. Hon använder

bara sin rullstol utomhus eftersom att hon går kortare sträckor inomhus. När vi ska gå ut

och gå t.ex. så brukar jag parkera rullen ca 10-15 meter från dörren där Annie går ut. Detta

är en färdsträcka på ojämnt grusunderlag (det vill säga superbra balansträning) som hon

gladeligen går utan att reflektera över att hon gör det.

Jag vill understryka att inlärd passivitet är något som jag har sett och ser på flera håll när

jag möter personer med funktionshinder och att det inte bara gäller i fallet med Annie. Jag

kommer fortfarande på mig själv bidra till inlärd passivitet både när jag jobbar som

assistent, samt i rollen som storasyster åt min funktionsnedsatta bror. Det är något man

måste påminna sig om och motarbeta hela tiden.
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3.2 FMT med Annie

Omständigheter och förberedelser

Jag väntade ett helt år in i utbildningen innan jag började ha FMT med Annie. Det var

viktigt för mig att omständigheterna var helt rätt. Jag ville att detta skulle bli en njutbar

stund i hennes vardag som hon kunde se fram emot. Annie är en tjej som kan vara känslig

för intryck, och om någon del skulle vara osäker eller omständig på vägen till eller från

FMT-rummet, var jag rädd att hon skulle tappa intresse och inte vilja komma till mig.

Därför såg jag till att dels förbereda henne ca sex månader innan vi började spela, pratade

om att spela trummor ofta, samt att se till att skaffa oss de bästa möjliga förutsättningarna.

Tack vare en förstående moder och andra assistenter så fick jag även det. FMT-rummet

fick jag snällt låna av Västerås Kulturskola som ligger centralt i staden. Det gör även

Annies gymnasieskola. Varje måndag gick jag och hämtade Annie efter skolan, sedan

promenerade vi till Växhuset, där Kulturskolan har sina lokaler. Eftersom att Annie älskar

hundar så såg vi till att alltid gå genom hundparken som en kan passera på vägen dit.

Rummet

Annies rullstol är hennes trygga punkt utanför hemmet, vilket inte är så konstigt, den är ju

oföränderlig och känns alltid likadan att sätta sig i. När jag jobbar med henne försöker jag

alltid erbjuda andra sitt-alternativ för att hon dels ska få resa på sig och ändra sittposition,

för att få röra på kroppen så mycket som möjligt, och dels för att stärka henne i andra

miljöer än hemmet. Jag vill t.ex. att hon ska känna sig trygg i att kunna sätta sig i en fåtölj

på ett café för att på så vis kunna äga större kontroll över sitt liv. När det kommer till

FMT-rummet så vill jag alltid att adepten ska sitta på annat sitt-attribut än sin eventuella

rullstol, om personen i fråga har möjlighet. Eftersom Annie behövde en stabil stol, med

låga handtag på sidorna för hennes trygghet och säkerhet, så letade jag runt lite på loppis

tills jag hittade den perfekta stolen. Nästa tanke som slog mig var, hur jag skulle få henne

att frivilligt lämna tryggheten i sin rullstol och sätta sig i “min” stol. Detta löste jag genom

att göra en “parkering” till rullstolen i rummet. Annie har sedan tidigare döpt sin rullstol

till Bosse, så när de kom in i rummet för första gången satt det en P-skylt på väggen med

Bosses namn på. Rummet har sett likadant ut varje gång hon kommit till mig. Stolen,
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pianot och trumman har stått på samma ställe och P-skylten har prytt väggen varje vecka.

Igenkänning bidrar till trygghet, som är en förutsättning för att våga och kunna utvecklas.

Efteråt

Varje session vi har spelat har vi avslutat med en önskesång. Annie älskar att sjunga och

det är något vi har gjort mycket tillsammans tidigare. När FMT-session plus önskesång

avslutats, har jag sett till att vi skulle ha lite extra tid tillsammans för att gå och fika.

Omständigheterna kring FMT:n tror jag är viktiga för utfallet och motivationen hos

adepten. I detta fall var omständigheterna lite speciella eftersom vi har en relation utanför

FMT-rummet också, men i FMT-arbetet med andra adepter kan det vara lika viktigt. Vad

händer innan aktiviteten och vad händer efter? För att summera Annies tillvaro runt FMT:n

så har jag alltså hämtat henne i skolan, det vill säga, undvikit “onödiga” avbrott med annan

personal emellan skolan och aktiviteten. Vi har gått genom hundparken på vägen till

musiken, så att färden dit har blivit positivt betingad. Efter FMT-sessionen har vi avslutat

med önskesång och sedan gått och fikat på café. Hela detta paketet med FMT:n och allt

positivt som hänt runt omkring har gjort måndagar till både Annies och min favoritdag.

De första träffarna

Jag började med att introducera virveltrumman för Annie. Jag gav en stock i den högra

handen och hon spelade på trumman. När hon spelat med några olika stockar med

högerhanden så testade jag att erbjuda en stock i den vänstra handen. Annies vänstra hand

är ofta stängd, det vill säga, på en tidig utvecklingsnivå, men öppnade sig ibland. Det finns

en vilja hos henne att börja använda vänsterhanden. Stocken hon fick i vänsterhanden var

en kort träklubba med en oval piggboll monterad på handtaget, detta för att ge henne

förutsättningar att kunna greppa. Jag satte mig vid pianot och bjöd in (la an en ton) och

Annie började spela och kämpade sig igenom hela koden. Bara några minuter in i

sessionen så hade hon spelat trumma med sin vänsterhand. Det kändes stort för mig som

terapeut.

Vid vårt tredje möte i FMT-rummet överraskade hon mig igen. Denna gång kom hon in till

trumman och jag lät bli att erbjuda henne stockar. Att spela utan trumstockar kan också

vara bra för händernas utveckling, att dels få känna trummandet man utför, men även för
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att få känna vibrationerna från pianot som uppstår i trumman. Jag förberedde mig på att

hon skulle spela med högerhanden men när jag la an start-tonen åkte båda händerna fram

och så trummade hon liksidigt med båda händerna på virveltrumman. Genom att trumma

med båda händerna liksidigt så får hjärnhalvorna samarbeta. Det bara skedde, utan ord och

förmaningar, på hennes eget initiativ. Vidare introducerade jag cymbalen, till en början var

det bara en. Annie uttryckte tydligt att hon gillade cymbalen, hon fick spela på den med

många olika stockar, korta, långa, tunga, lätta mm. Jag upplevde att hon hade ett stort

behov av att utmana sin auditiva perception. Hon är ljudkänslig och reagerar ofta, ibland

väldigt starkt på oväntade, okontrollerade ljud. I FMT-rummet hade hon som adept

kontroll över ljudet. I arbetet med cymbaler överlag, fastnade hon ofta på cymbalerna och

slog sitt allra hårdaste och såg sedan nöjd ut. Min tolkning är att hon bearbetade sin

auditiva perception när hon slog väldigt hårt.

Fotarbete och vestibularis

Efter ytterligare några tillfällen introducerade jag fot-trumman. På den spelar man genom

att trampa på en trumpedal. Hon fick spela korta sekvenser med varje fot och gjorde det.

Det vänstra benet och foten är också påverkade av hemiplegin men likväl spelade hon med

den. Ett annat sätt vi jobbade med fötterna på var när vi jobbade på golvet. Jag la en liten

fotboll framför den ena foten och sjöng en kod som en kan använda till samverkan. Jag

sjöng alltså dado dado, och när hon sparkade på bollen så svarade jag med da och så

fortsatte vi. Ibland la jag bollen framför höger fot och ibland framför vänster fot. Ofta ville

hon stå i detta moment vilket gjorde momentet än mer positivt.

När Annie går till vardags, är hon ofta rädd för att tappa balansen. Därför har hon alltid en

assistent bakom sig i gången. Att tappa balansen är förståeligt nog något som är förknippat

med obehag och rädsla. Jag visste tidigt att jag ville jobba med hennes balans i arbetet med

FMT. När det hade gått en tid, åtta träffar för att vara exakt, bedömde jag att hon var trygg

nog i rummet och i situationen. Då introducerade jag balanskudden, en gummikudde fylld

med luft som har piggar på ovansidan. Jag var lite rädd för vad hon skulle tycka men

halvvägs in i sessionen,tog jag fram den, gestikulerade att hon kunde ställa sig upp och

därefter lade jag kudden på stolen. Hennes reaktion när hon satte sig löd: Woho! Vad skönt,

det är som rumpmassage! Sedan klargjorde hon för mig att hon skulle ha kudden resten av
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musiktimmen. Och så blev det! Följande vecka låg balanskudden på stolen redan när hon

klev in i rummet, hon satte sig på den och direkt började hon sträcka ut armarna i en

flygposition. Hon balanserade på kudden med armarna utsträckta i luften och ropade titta

jag balanserar! Jag bekräftade med pianot varje gång hon sträckte ut armarna.

Balanskudden har funnits med på alla sessioner sedan den där åttonde gången den

introducerades.

Specialintresse

I arbetet med Annie har vi som mest haft två trummor uppställda samtidigt, ofta ville hon

hålla sig till att spela på en trumma åt gången och hade lite svårt att gå emellan t.ex.

trumma och cymbal. I och med detta har jag använt ett begränsat antal koder när vi har

spelat ihop. Jag har använt en samverkanskod, en kod för virveltrumma, en kod för

cymbalen samt en kod där adepten går emellan två cymbaler. I skrivande stund har vi setts

vid 22 tillfällen och vid tillfälle 13 hade vi precis kommit tillbaka från ett uppehåll och

behövde en nytändning. Då fick jag en idé om att involvera ett av hennes specialintressen,

nämligen plasthästar. Hon har hundratals plasthästar hemma, alla har ett namn, ett

sammanhang och spelar en viktig roll i hennes liv. Förutom att plasthästarna är hennes

stora intresse, så är de även bra att hålla i, enkla att greppa och därmed blev de utmärkta

stockar att spela med. Jag introducerade först en häst och sedan ytterligare en. Annie

trummade med dem under ett par sessioner och avslutade sessionerna med att galoppera

med hästarna på pianot när jag spelade avslutningskoden. Plasthästarna väckte lekfullhet

och motivation igen hos både adept och terapeut. Under ett pass fick Annie

tvärhands-dubbelkluban när den ena hästen stod i närheten, genast försökte hon trä över

klubban över hästen som en sele. Hon gjorde associationen att klubban var en släde som

hästen skulle dra. Där och då blev det så. Jag satte fast hästen längst fram på klubban med

hjälp av ett gummiband. Därefter började Annie sjunga på julsången Bjällerklang och

döpte hästen till Blacken. Tack vare Blacken och släden blev detta hennes favoritklubba

som vi, sedan introduktionen, har jobbat med varje vecka. När hon spelar med

tvärhands-dubbelklubban får hon jobba liksidigt med båda händerna, den starkare högra

sidan kan dessutom hjälpa den svagare vänstra sidan att vara aktiv under en längre stund.

De gångerna som hon spelat självständigt med vänster hand har hon bara orkat trumma
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några sekunder, med dubbelklubban orkade hon jobba ca 15 minuter. Plasthästen medförde

även lite tyngd till klubban vilket utmanade henne ännu mer.

En tvärhandsdubbelklubba med en monterad plasthäst eller Blacken och hans släde.

3.3 Resultat av arbetet med Annie

I arbetet med Annie fick jag tänka utanför boxen men ändå, inom ramen för FMT. Det fina

med metoden är att den tillåter det, på sätt och vis är det en förutsättning för att möta

individen. Jag upplever att Annie har blivit stärkt på flera sätt i samband med FMT. Dels

så har hon blivit otroligt trygg i rummet, hon går numera målmedvetet mot sin stol när hon

kliver in i rummet, utan att kolla så att jag är med bakom henne. Även i själva spelet, när

jag suttit vid pianot, har hon vid flera tillfällen ställt sig upp och spelat eller rört sig mot

mig självständigt. Även balansen upplever jag har utvecklats, både balansen i sig, men

även hennes vestibulära självkänsla. Jag har använt mig av en balansplatta till fötterna,

som jag då och då lagt under hennes fötter när de haft lite för långt till marken för att staga

upp hennes KFU. Den plattan tyckte Annie var rejält obehaglig i början. Så småningom
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började balansplattan ligga under hennes stol redan när hon klev in i rummet, de första

gångerna vägrade hon sätta ned fötterna på den (detta var alltså i samband med att hon

skulle sätta sig på stolen). Då flyttade jag på plattan tillfälligt, medan hon satte sig och lade

sedan dit den igen när hon var på plats på stolen. Jag erbjöd dock alltid det första

alternativet, balansplattan redan liggandes på golvet när hon klev in. En dag så var hon på

ett annat humör (då kände hon sig förmodligen trygg nog) och klev bestämt upp på

balansplattan. Jag stöttade henne bakom och hon satte sig på stolen utan problem. Därefter

så gjorde hon likadant alla följande sessioner, med mer självsäkerhet för varje gång. Vid ett

tillfälle när hon hade stått upp och spelat och balansplattan låt undanskuffad mot pianot, så

gick hon fram till den frivilligt och klev upp, stödde sig mot pianot och ropade: Titta på

mig! Kolla vad jag gör! Följande sessioner lämnade jag den framme så att möjligheten

skulle finnas och hon fortsatte söka upp den- och ställde sig på den frivilligt.

Jag upplever även att jag genom arbetet med FMT har varit med och stöttat henne i

användandet av sin hemiplegiska hand. I ett tidigt skede av FMT-spelet med Annie spelade

vi en samverkanskod, i handen hade hon fått en liten, mjuk boll som ändrade färg när man

klämde på den. Annie blev alldeles fäst vid bollen och jag lät henne hålla på med den en

bra stund, hon verkade behöva utforska den taktilt. Jag svarade med pianot till hennes

rörelser med bollen och efter att hon klämt på- och undersökt bollen en stund, började hon

rulla den på sin hemiplegiska arm och hand. Hon rullade bollen upp och ned över

vänsterarmen mer och mer intensivt och jag svarade lika dynamiskt accelererande på

pianot. Genom att ha gett henne möjlighet och förutsättningar för att spela med

vänsterhanden så har den varit mer betydligt mer aktiv i FMT-sammanhanget än vad den är

i vardagen. Jag ser fram emot ett fortsatt arbete med Annie och FMT.
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4 Gruppen MRR

MRR-praktiken utfördes till störst del i en personalgrupp som jag skriver om under 4.1.

Utöver den praktiken gjorde vi, jag och min kurskamrat även ett gästspel i en

träningsgrupp för personer med funktionsnedsättningar.

4.1 Personalgruppens sammansättning och sammanhang

Jag utförde min MRR-praktik tillsammans med min kurskamrat Pia Granlund. Vi hade

förmånen att göra vår praktik i en personalgrupp på en gård utanför Västerås.

Arbetsplatsen är belägen på ett lantbruk där de bedriver spannmålsodling och

grisuppfödning. Företaget är ett familjeföretag som drivs av två systrar och deras makar.

Totalt har de ca 20 anställda som jobbar utspritt på tre olika gårdar. De samlades en gång i

veckan för att ha MRR under 10 veckors tid. I ett familjeföretag, kanske framförallt inom

ett lantbruk så finns det personer vid  sidan om som även de, är högst delaktiga i arbetet

även om de inte jobbar. Exempel på dessa personer är systrarnas mor och far, som startat

och vigt sina liv åt verksamheten, men även barn och barnbarn som har vuxit och växer

upp i denna miljö. Alla var välkomna på MRR. Vid några tillfällen hade vi fyra

generationer som deltog på passen. Då var den yngsta två år och den äldsta 83 år.

Att jobba inom ett lantbruk kan vara stressigt och påfrestande, likt de flesta jobb. När vi

kom in i bilden hade företaget och dess personal haft ett extra tufft år. Idén om att göra

någonting roligt ihop var lockande för ledningen och där började vår MRR-resa.
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4.2 Arbetet med gruppen

Första tillfället hade vi i juni 2021. Då var vi utomhus på en grön gräsmatta som blickade

ut över vildvuxna hästhagar. Solen sken, fåglarna kvittrade och sommaridyllen var ett

faktum. Vi hade med oss en PA-anläggning, det vill säga en förstärkare samt en mikrofon

för att förstärka ljudet då vi var utomhus. Corona-pandemin härjade och det var viktigt för

oss att hålla avstånd. Därav satt gruppen utspridd i en halvcirkel med stort avstånd mellan

varje person. Vid det första passet hade vi 18 deltagare. Det var som en “testgång” inför

höstterminen. Passet i juni var första gången som jag och Pia hade MRR tillsammans, det

blev ett lugnt pass med stort fokus på andning och avslappning.

När hösten kom och vi drog igång praktiken på riktigt höll vi till inomhus i en maskinhall.

En stor uppvärmd betonghall som i vanliga fall används som traktorgarage, verkstad med

mera. Deltagarna kom oftast i tunga arbetskläder och klumpiga arbetsskor. Att göra en

balansövning i tunga stålhättekängor blir kanske inte så givande eftersom skorna i sig ger

så mycket stöd. För att de skulle få möjlighet och utrymme att jobba med kroppen så

mycket som möjligt så började vi fundera på hur vi skulle få dem att hänga av sig jackorna

och ta av skorna utan att göra det till ett tvång. Maskinhallens golv var ganska skitigt, trots

att vi sopade inför varje MRR-pass. Dessutom var betonggolvet kallt att vila fötterna på.

Detta löste vi genom att erbjuda trasmattor och stora kartongbitar som vi lade ut framför

vardera stol. Detta bjöd in till att några fler plockade av sig skorna och därmed deltog än

mer aktivt.

Veckorna gick och vi utvecklade passet för varje gång. Pia och jag blev mer varma i

kläderna för varje vecka, liksom de övriga i gruppen. Vissa veckor var det hög

sjukfrånvaro, deltagarantalet varierade allt mellan 10-25 deltagare per pass. Eftersom vi

befann oss bland människor som arbetar ihop på daglig basis så hade vi en vision om att

skapa förutsättningar för att stärka sammanhållningen i gruppen. Därför la vi lite extra vikt

vid moment som innehöll  samarbetsövningar. Ett av dessa moment, som vartefter blev ett

stående inslag i arbetet med personalgruppen var Fallskärmen.
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Fallskärmen

Detta är en sång och övning komponerad av Lisa Medin ur boken “Man kan sjunga på

många olika sätt” (2016). Istället för att använda oss av en fallskärm så hade vi en stor filt

som bestod av två sängöverkast som Pia hade sytt ihop. Övningen gick ut på att gruppen

står samlade runt fallskärmen (i vårt fall, filten) och höll i tyget med båda händerna.

Musikern sjöng olika instruktioner som instruktören och gruppen utförde. Till exempel

sjöng musikern så här:

“Upp, upp, upp mot taket

Upp så långt du kan nå

Ner, ner, ner mot golvet

Ända till dina tår”

Gruppen följde efter och fick då samarbeta och ta hänsyn till varandra gällande hastighet

och styrka för att anpassa och koordinera filtens position. Vi utvecklade övningen genom

att lägga till en boll på filten. Det var ett succédrag! Barnasinnet väcktes hos alla deltagare

och det lockade fram många skratt. Vi testade oss fram med olika attribut på filten, en boll,

två bollar, ballonger med mera. Vi landade i att det bästa var en lätt boll som var lite

mindre än en fotboll.

Balans-blues

Denna sång och övning är komponerad av mig och återfinns som bilaga 2. Övningen går ut

på att man som deltagare går upp och ned på tå i takt till musiken. Efter att ha gjort det en

stund kommer det en refräng där instruktören kastar sig framåt i en flygplansposition.

Samtidigt som överkroppen ställer sig som ett “flygplan” så lyfter man på det ena benet

och sparkar det rakt bakåt. När en har stått så en liten stund går man tillbaka till

ursprungsläget, vanligt stående. Sedan upprepas proceduren några gånger, instruktören gör

två utfall på vardera ben.

Denna övning la vi in i programmet några veckor in och körde sedan varje vecka ända

fram till slutet. Att kasta sig in i flygplanspositionen är en rörelse som kräver styrka samt

god balans. Det är inte helt enkelt första gången. Det som jag upplevde som positivt var att
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se hur gruppen utvecklades i denna rörelse för varje vecka. Vid det sista tillfället så var det

flera som hade kämpat med övningen som fixade att komma in i position. Efter det första

tillfället så drog vi en viktig lärdom. Instruktören ska alltid börja med att ställa stolen

framför sig innan denna övning. Dels så gör det att denne slipper sparka på/ fastna i stolen

när den går in i flygplanspositionen och dels så är en stolsrygg ett viktigt redskap för den

som känner sig lite osäker på sin balans. Med hjälp av stolen så tillgängliggjorde vi

övningen för flera i gruppen.

Tavlan

Vid det åttonde passet (av tio) introducerade vi tavlan. Vi hade en idé om att under

musikgympan skapa något tillsammans som kunde få bestå även när vi avslutat vårt arbete

med MRR. Ett fysiskt verk som gruppen åstadkommit tillsammans. Vi ville ha med tavlan

som ett moment under de tre sista tillfällena. På så vis skulle så många som möjligt hinna

vara med och bidra till verket, och dessutom skulle det få växa fram över tid.

Vid det första tillfället med tavlan så var det 11 deltagare som närvarade. Vi hade lagt in

detta moment efter ett moment med taktil stimulering och avslappning. Tavlan och de

tillhörande redskapen låg på ett bord som stod vid sidan av. Pia som var instruktör, lånade

en deltagare och gick och hämtade bordet. När det stod i mitten av halvcirkeln som

gruppen utgjorde, drog hon av filten och visade tavlan och redskapen genom att hålla upp

dem. Under tiden så spelade jag, musikern en instrumental låt på pianot med syfte att

skapa en harmonisk stämning. Materialet som erbjöds gruppen vid detta tillfälle var en vit

akrylpasta, detta för att skapa textur. Redskapen som hörde till var två spatlar i olika

storlekar, att bre ut pastan med. Pia började genom att ta akrylpasta på spateln och bre ut

på canvasen som låg på bordet, när hon gjort det så tog hon med sig spatlarna och gav till

två deltagare i cirkeln, när de gjort samma sak så skickade dem automatiskt vidare

spatlarna till övriga deltagare. Så gick det hela varvet runt. När instruktören målat sitt, så

satte hon sig på stolen och började utföra målande rörelser med händerna som de övriga i

gruppen hängde på. När det gått ett varv plockade vi undan tavlan för den gången och

fortsatte passet som vanligt.
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Vid tillfälle nr två med tavlan, det vill säga vårt näst sista MRR-pass med gruppen så

introducerade vi färg. Vid detta tillfälle var det 15 deltagare som närvarade, av dessa 15

var det bara ett par stycken som hade varit med veckan innan, för resten var momentet

nytt. Vi introducerade momentet på samma sätt som veckan innan, Pia lånade en deltagare

till hjälp med att hämta bordet och drog av filten för att visa upp materialen. Igenkänning

och kontinuitet är ledord som följer med mig i mina tankar och kunskaper från

FMT-metoden. Istället för vit akrylpasta erbjöds deltagarna denna gång fyra olika färger.

Gul, Grön, Röd och Blå stod uppdukat på bordet. Istället för spatlar så satte instruktören

igång och målade på tavlan, och lämnade sedan över penslarna till två deltagare. Även

denna gång gjorde de icke-målande deltagarna rörelser med händerna under tiden, till

pianots lugna toner.

Det tredje och sista tillfället med tavlan var även personalgruppens sista pass med MRR

för denna gång. Vid detta passet var det hela 25 deltagare som närvarade. Denna gång

erbjöds deltagarna nya färger att tillföra till tavlan, dessa av annan karaktär. Bland de

färgerna fanns det de som var mer metalliska, silver,och guld. Samma procedur som de två

föregående veckorna upprepades med bordet, filten och måleriet. De flesta gick fram tre

och tre samt fyra och fyra. Likt de tidigare veckorna var tavlan bara ett moment av passet,

när alla målat på tavlan städades den undan och passet fortlöpte. Momentet med tavlan la

vi in i passet då vi ville att personalgruppen skulle få med sig ett positivt minne från tiden

med MRR. Idag pryder tavlan väggen i lunchrummet för allmän beskådan.

4.3 Resultat av arbetet med personalgruppen

En sak som överraskade mig något i arbetet med personalgruppen, var att de var alla med

från första stund, alla deltog. Jag upplevde att det blev en fin atmosfär under stunderna

med MRR, ett öppet klimat och en god stämning i rummet. Balans-bluesen var en sådan

övning som var nyttig att ha med över tid. Vid det första tillfället var det endast ett par

deltagare som fixade att komma in i en framåtlutad flygplansposition, vid det sista tillfället

(då hade vi haft med övningen fem veckor i rad) så kom majoriteten av deltagarna in i

position. I början av varje pass så anlände deltagarna en efter en, och jag spelade lugnt på
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pianot under tiden. Flera deltagare klev in i rummet och gick in i en annan sinnesstämning.

De kunde t.ex. kliva in, stega fram till sin stol och sätta sig och blunda till musiken medan

de väntade in resten av kollegorna. Att blunda i ett rum där det händer saker runt omkring

kräver trygghet. Jag upplevde att deltagarna blev trygga i situationen och förberedde sig

mentalt på vad som komma skulle redan när de öppnade dörren till verkstaden.

Efter att vi hade haft gruppen under dessa 10 veckor så gjorde vi en enkät som deltagarna

fick svara på. Av de ca 20 vuxna som deltog kontinuerligt var det 14 stycken som svarade

på enkäten. Vi valde att enbart ha fyra svarsalternativ för att deltagarna skulle behöva ta

ställning och därmed ge oss ett så ärligt och korrekt svar som möjligt.

Bild 1. Ovan visas fråga nummer ett från enkäten. Deltagarna fick sätta siffror där 1
representerade en negativ inställning till MRR och 4 en positiv inställning till MRR.

Vid det första tillfället av Musikgympa, Rörelse och Röst i personalgruppen var det en

majoritet (64%) som hade en övervägande positiv inställning till aktiviteten, medan 35,7

hade en övervägande negativ inställning till MRR. I enkäten kunde vi däremot se att efter

det sista tillfället är det hela 92,8% som har en övervägande positiv inställning till MRR

(se bild 2). Av de 92,8% var 71,4% som svarade 4, det vill säga den högsta siffran som

gick att välja. En person (7,1%) svarade med siffran 2, det vill säga en lite negativ

inställning till MRR.
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Bild 2. På bilden visas fråga nummer två från enkäten. 1 står för en negativ inställning till MRR
medan 4 står för en positiv inställning till MRR efter det sista tillfället.

I enkäten fick deltagarna även svara på om det var något som hade känts särskilt bra under

MRR-passen. Denna fråga var ställd med ett fält där deltagarna fick skriva fri text. Där

skrev de svar som: “Blunda, ta in musiken”, “Övningar för axlar”, “Leken med täcket och

bollen” (syftar på Fallskärmen som jag skrivit om under 4.2), “Stretchövningarna känns att

dom gör nytta”, “Vänskaplig atmosfär”, “Omväxlande program, bra för stela leder”,

“Rörelserna just med axlarna och på slutet när man får sitta för sig själv och lyssna på

musik”. “Allt”, “Träffas”.

På frågan om det var något under MRR som känts mindre bra var det flera som skrev nej.

Vissa skrev att de hade känt sig stressade att hinna ifrån sitt arbete. Någon skrev “Ibland

var det lite för många avslappningsövningar, iochförsig kan det också vara ett tecken på att

de behövs”. En skrev “vissa rörelser lite för enkla, men kan nog vara nyttiga ändå”

36



Bild 3. Deltagarna fick välja den siffra de tyckte passade bäst där 1 stod för “Nej, ingen skillnad
på sammanhållningen i gruppen”. 4 stod för “Ja, mycket bättre sammanhållning i gruppen!”.

På frågan om sammanhållningen i gruppen hade blivit bättre under perioden de hade

musikgympa svarade 50% att den hade blivit bättre. Hela 28,6% upplevde att

sammanhållningen hade blivit mycket bättre. De som hade svarat att de tyckte att

sammanhållningen i gruppen hade blivit bättre blev ställda ytterligare en fråga i enkäten.

Där blev de ombedda att ge exempel på hur sammanhållningen förbättrats. Där svarar de

såhär:

“Vi har fått en anledning till att prata om annat än bara jobbet och kunnat skratta över en

gemenskap”

“Vi har träffat alla som arbetar på gården vilket har varit positivt”

“Jag tycker alla bjuder på sig själva”

“Det är öppnare, gladare, lättare att få kontakt”

“Alla blir mer positiva”

“Man skrattar med varandra på ett annat sätt än innan”.

64% uppgav även att de tog med sig delar från Musikgympa, Rörelse och Röst i vardagen.

Dessa personer fick svara på ytterligare en fråga som löd: “Vad från Musikgympa, Rörelse

och Röst tar du med dig i vardagen?” Här är några av de svaren:
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“Vikten av att bryta av och ta paus för att bli mer effektiv”

“En del övningar och sånger har fastnat”

“Komma ihåg att andas”

“Att stanna upp och massera huvudet”

“Skönt och viktigt med avbrott då och då, känner mig oftast stressad att hinna med men

efteråt är man bara glad.”

4.4 Gästspel på KP-träning

Utöver MRR-praktiken i personalgruppen så fick vi även möjlighet att gästa en annan

grupp. I Västerås så anordnas träning med metoden Konduktiv Pedagogik tre gånger per

år. Då anländer ungerska KP-konduktorer från Petö-institutet i Budapest och håller

träningsläger á två veckor per tillfälle. Petö-träning eller KP-träning som det kallas numera

är en träningsmetod speciellt utformad för personer med förvärvade hjärnskador. De får

träna, stretcha och bearbeta kroppen på ett sätt som sällan erbjuds dessa personer på andra

håll. Den ideella föreningen RBU Västmanland anordnar träningsveckorna löpande. En

likhet mellan KP-träning och MRR är att den förstnämnda metoden också bygger på

rörelse-rytm. Konduktorerna, som håller i träningen använder sig av rytm och sång under

passens gång. Instrumenten konduktorerna använder sig av är deras röster, så musiken får

inte lika stor plats som i MRR. Deltagarna delas in i olika träningsgrupper utifrån ålder.

Vi hälsade på gruppen som utgjordes av vuxna människor med olika former av

hjärnskador. Vi var i en lokal på Eriksborg i Västerås, som hyrts för ändamålet KP-träning.

Deltagarna i gruppen bestod främst av personer med förlossningsskador som Cerebral

Pares (CP) samt personer med förvärvade hjärnskador som uppstått i samband med en

stroke eller olycka. Vi gjorde två besök veckorna efter varandra. I KP-träningens vanliga

upplägg så har de ett ligg-pass på förmiddagen där de arbetar på golvet och ett sitt-pass på

eftermiddagen då de brukar sitta på varsin stol och jobba. Därför passade det träningens

upplägg att vi kom på eftermiddagen och hade MRR istället för deras vanliga sitt-pass.
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Det första tillfället:

Att vi fick komma och gästa KP-träningen blev beslutat väldigt tätt inpå detta tillfälle. Vi

hade gått igenom programmet och tänkt ut anpassningar utifrån våra befintliga kunskaper,

men det blev ett nyttigt lärtillfälle för oss. Vi hade med oss pinnar, som är ett moment som

brukar ingå i ett MRR-pass vilket passade gruppen bra då de- hör och häpna- brukar jobba

med pinnar under KP-träningens sitt-pass också. Den största anpassningen vi gjorde var att

vi drog ned tempot och plockade bort några övningar istället, så att passet blev lagom

långt. I detta fallet ca 40 min. Inklusive assistenter och konduktorer var det ca 12 deltagare

det första tillfället. Ett moment som vi hade med var att vi hade en cymbal som vandrade

runt i gruppen tillsammans med två stockar. Musikern sjöng “Pia kan spela på en cymbal”

och bekräftade Pias cymbalslag med pianot, därefter skickade Pia vidare cymbalen till

deltagaren bredvid. Detta moment blir ofta roligt och är nyttigt eftersom att alla i gruppen

blir sedda och det görs heller inte skillnad på någon. Alla är med och spelar, assistenter

som deltagare fick slå på cymbalen en i taget. Att hålla i två stockar och trumma med båda

händerna kan dessutom vara en stor utmaning rent fysiskt för någon med en svår

hjärnskada.

Ett annat moment som brukar återfinnas i MRR är ett som kallas “Vi reser oss upp och

sätter oss ned”. Det är precis som det låter, ett moment där man reser sig och sätter sig på

sin stol upprepade gånger. Majoriteten av deltagarna i KP-gruppen kan inte gå och många

har därför även svårt med att ställa sig upp. Tack vare lite kreativt tänkande och bra

förutsättningar i och med att lokalen var iordningställd för träningsändamål, så kom vi på

ett sätt att anpassa detta moment. På plats i lokalen fanns en gåbarr som brukar användas i

KP-träningen. En gåbarr är en ställning med två ledstänger på vardera sida, som en kan

träna gång i. Barren var cirka fyra meter lång. Denne lånade vi in i momentet och ställde

framför deltagarna som behövde stöd, de alla hade ett handtag framför sig att ta hjälp av.

Sakta sjöng och spelade musikern “Vi reser oss upp, står kvar en stund och sätter sig ned”.

Det gick hur bra som helst!

De ungerska konduktorerna var med som deltagare/assistenter under passets gång. De har

lång utbildning samt arbetslivserfarenhet av att jobba med just denna målgrupp och kunde

bidra med både beröm och konstruktiv kritik efteråt, vilket var väldigt nyttigt!
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När vi jobbar med pinnar inom MRR så brukar vi ha med en rörelse där man håller båda

händerna i ett tvärhandsgrepp på pinnen, böjer in handlederna så att handflatorna pekar

uppåt och sedan vinklar ut dem igen. Syftet med övningen är att röra handlederna. På

denna övning fick vi bra feedback från en av de ungerska konduktorerna efteråt. Han

frågade varför vi gjorde övningen med denna grupp då den inte kom till sin rätt här. Han

upplyste oss om att flera deltagare i denna grupp hade, på grund av sina hjärnskador redan

“inåtböjda” handleder och att göra övningen här förstärker den oönskade positionen.

Det andra och sista tillfället

Denna gång befann vi oss i en gympasal i anslutning till lokalen där vi var veckan innan.

Detta för att gympasalen är större och passar därmed ändamålet bättre. Det hade

tillkommit ett par deltagare från veckan innan, detta pass var det ca 20 deltagare inklusive

assistenter och konduktorer. Vi gjorde passet väldigt likt det veckan innan för

igenkänningens skull, men hade tagit bort och ändrat om vissa delar. Denna gång utförde

vi även passet ännu saktare vilket gjorde att deltagarna fick bättre förutsättningar att hänga

med. Båda veckorna hade vi mimik som ett inslag. Då formade instruktören ansiktet och

munnen i olika miner, gjorde olika ljud som smackande, pussande med mera.

Ansiktsmimiken är ofta påverkad hos en person med t.ex. CP eller stroke.

På KP-träningen är assistenterna vara vid att stå på sidan om och assistera sin brukare

genom att stretcha och stötta brukaren i en rörelse. I MRR så vill vi att alla som är i

rummet ska delta utifrån sin egna förmåga, ge individen en chans att interagera helt på eget

initiativ. Detta vart lite av en krock ibland då assistenterna var inställda på KP-träning och

var helt nya inför MRR. Vissa assistenter ville till exempel inte vara med på vissa moment,

det fanns även de som satt i bakgrunden och fipplade med mobilen. Detta var märkbart vid

det första tillfället, så inför det andra tillfället sa jag det innan vi började, alla som är med i

rummet deltar.

Vi hade med cymbalen även denna gång med med en dubbelklubba med tvärhandsgrepp

istället för två stockar som vi hade vid det första tillfället. Dubbelklubban är enklare att

hålla i och för passar för att främja en liksidig rörelse. Under momentet med cymbalen så

var det en assistent som ville vara behjälplig och hjälpa sin brukare med att slå på
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cymbalen, varpå brukaren blev irriterad och avvisade assistenten för att sedan utföra

uppgiften självständigt och med enkelhet. Det gjorde en musikterapi-student glad i själen.

Detta är en målgrupp jag gärna skulle vilja jobba vidare med framöver  och dessa tillfällen

var mycket lärorika.
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5 Resultatsammanfattning

5.1 Resultatsammanfattning och diskussion - FMT med Annie

I mitt arbete med FMT och Annie så har jag fått tänka utanför boxen. Jag ville ge henne de

bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas och i det här fallet så visste jag någonstans

att jag kunde det. Det hör inte till vanligheterna att musikterapeuten går och hämtar sin

adept i skolan, avslutar sessionen med en önskesång eller går och fikar med sin adept

efteråt. I fallet med Annie visste jag att det skulle höja upplevelsen och motivera henne till

att fortsätta komma på FMT. Det är undantag jag har gjort för att få till ett bra möte och

som har gjort det möjligt för Annie att utveckla sina förmågor.

Även inne i FMT-rummet använde jag vid flera tillfällen min röst som instrument och

sjöng koderna som jag vanligtvis spelade på pianot, när situationen krävde det. En sådan

situation kunde t.ex. vara att hon ville stå upp och spela, eller gick emellan två cymbaler

som jag ställde ut i rummet. Då använde jag rösten som instrument för att samtidigt kunna

befinna mig i närheten av henne, förberedd på att hon kunde tappa balansen, detta för

hennes egen säkerhets skull. Att använda mig av hennes specialintresse plasthästar är

också något som skulle kunna klassas som utanför boxen för FMT. De bidrog dock till vårt

spel och var höjden av motivation för Annie, i användandet av sin vänstra hand. De

möjliggjorde att vi kunde jobba med vänsterhanden betydligt mer än vad vi annars hade

gjort. Slutligen vill jag tillägga en faktor som jag personligen tycker tas upp för sällan i

arbetet med människor och friskvård, nämligen livskvalité. Det är tydligt att Annie har fått

förhöjd livskvalité under detta år med FMT. Hon har varit glad att se mig vid varje

hämtning, berättat för mig om hur hon längtat till musiken samt vid flera tillfällen sagt rakt

ut: Det här är den bästa stunden på hela veckan. Mer än så hade jag inte kunnat önska

mig.
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5.2 Resultatsammanfattning och diskussion - MRR i personalgrupp

Under våra veckor med Musikgympa, Rörelse- och Röst i personalgruppen på lantbruket

lärde vi oss instruktörer mycket. Det var nyttigt för oss att få göra alla övningar och

komponenter många gånger, för att få en uppfattning om hur lång tid de tar att genomföra.

En lärdom att ha i åtanke inför framtiden var att, ju fler deltagare som är med, desto längre

tid tar en övning. Om det är 10 deltagare ena veckan och 25 deltagare veckan därpå så

kommer passet ta längre tid den veckan det är fler deltagare, om en inte haft med det i

beräkningarna. Vi visste aldrig säkert hur många det var som skulle komma men gjorde

vårt bästa för att planera ett bra pass.

I enkäten så var det vissa som svarade att de var stressade att hinna ifrån till ett MRR-pass,

här hade vi kunnat haft en tydligare dialog med arbetsgivaren så att denne i sin tur kunde

underlättat för personer som känt sig stressade. Då personalen kom från tre olika gårdar så

var det ganska sällan vi kunde börja på utsatt tid. Vi kände att vi inte kunde starta med

enbart tre till fyra deltagare. De som var först på plats fick alltså sitta och vänta in sina

kollegor, ibland ganska många minuter. Det kan också ha varit en bidragande faktor till att

någon känt sig stressad att hinna ifrån sitt arbete.

Jag vill hävda att Musikgympa, Rörelse- och Röst passar väldigt bra som friskvård i en

personalgrupp, inte minst på ett lantbruk. Deltagarna kunde komma i sina arbetskläder och

återvända till sitt arbete direkt efteråt. De fick röra på hela kroppen, jobba med balans,

finmotorik, styrka, flexibilitet, avslappning och inte minst, samarbete. Slutligen vill jag

avrunda med ett citat från enkäten: “ Alla blir gladare efter musikgympan” .
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Bilaga 1 - Upp mot trädets topp
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Bilaga 2 - Balansblues
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Bilaga 3 - Enkät MRR

Musikgympa, Rörelse & Röst

Hur var din inställning till Musikgympa vid ditt första tillfälle?

Negativ 1 2 3 4 Positiv

Hur är din inställning till Musikgympa nu, efter det sista tillfället?

Negativ 1 2 3 4 Positiv

Vilka påståenden tycker du passar in på Musikgympa? (Går att kryssa i mer än en ruta)

Roligt

Tråkigt

Avslappnande

Stressande

Avbrott i vardagen

Slöseri med tid

Övrigt:___________________

Är det något i Musikgympan som känts särskilt bra att göra? 
Ditt svar _________________________________

Är det något som känts mindre bra?
Ditt svar _________________________________

Upplever du att sammanhållningen i gruppen har blivit bättre under perioden ni har haft

Musikgympa?

Nej, ingen skillnad 1 2 3 4 Ja, mycket bättre!

Om du upplever att sammanhållningen har blivit bättre, ge gärna ett exempel på hur:
Ditt svar _________________________________

Är det något från Musikgympan som du tar med dig i vardagen?

Ja

Nej
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