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1 Inledning

1.1 Min bakgrund och ett avgörande ögonblick i livet

Det var det som hände i mitt klassrum höstterminen 1993 som ledde mig dit jag är idag,

”Funktionsinriktad musikterapeut, Anna Smedman”. En elev i min klass som hade

diagnosen Williams syndrom fick just denna form av musikterapi under mitt första år som

nyutexaminerad grundskollärare och jag fick ynnesten att följa elevens utveckling. Magi.

Hen fick kontroll över sig själv, nyckerna blev färre och dagliga livet lugnare för hen och

för klassen. Självförtroendet hos hen växte så det knakade och stoltheten lyste, ja ett inre

sken av glädje fanns i elevens ögon. Koncentrationen och motoriken förbättrades radikalt

och inlärningen kom igång på ett nytt och fantastiskt sätt.

Som varande hobbymusiker och behörig musiklärare på intyget från Högskolan i Karlstad

förundrades jag storligen. Vad var detta? Hur gick det till? Kunde musik hjälpa en

människa till den förändring jag såg hos min elev? Visst, jag hade upplevt stark beröring i

olika musikaliska sammanhang många gånger, men att leda till kroppslig förändring och

förbättrade livsvillkor på ett så påtagligt sätt? Av föräldrar och assistent fick jag veta att

terapin var en sluten träff mellan adepten och terapeuten i ett rum där man inte fick störa

det som pågick. Det lät hemligt och jag drog mig längre än jag skulle gjort idag med att be

om att få se med egna ögon och höra med egna öron. Och det jag såg, hos terapeuten den

gången, var att i det till synes enkla, bor det stora undret. Kryddat av livfull glädje för både

adept och terapeut.

Så började resan som tog 30 år för mig. Med stark respekt för FMT, så stark att jag inte

ansåg mig vara kompetent eller värdig nog att ens tänka tanken på att utbilda mig och med

familjebildning som härligt nog blev för mig också, tog det den tiden. Jag bevakade

ansökningstillfällen till kurserna som gavs i FMT vid Ingesunds musikhögskola i Arvika

men hade alltid en ursäkt för att inte söka. För långt bort, för svårt för mig, för osäker
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arbetsmarknad, för kostsamt etc.. Så lades utbildningen ner och drömmen om min

FMT-utbildning dog. Men uppstod i Eskilstuna - och då var jag redo!
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2 FMT-modellen

Denna utbildning består av Funktionsinriktad musikterapi, s.k. FMT, som utförs

individuellt och av Musikgympa, Rörelse, Röst som förkortas MRR och som är en

gruppverksamhet.

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

Ett enskilt rum, utan störande intryck där mötet kan ske utan avbrott utifrån. Här möts

terapeuten och den som vi kallar adept. Där finns ett piano, ett antal slagverk samt ett brett

urval av saker att spela med. Adept och terapeut har möjlighet att sitta funktionellt och det

finns möjlighet att byta arbetsställning, t.ex. en pilatesboll att sitta på men självklart även

tillräcklig yta för att kunna stå och röra sig i rummet.

Terapeuten lockar utan verbal kommunikation adepten till samspel genom att spela en för

terapiformen särskild melodi och erbjuder adepten en uppställning av t.ex.trummor och

cymbaler. Dessa används för att de lätt kan anpassas efter adepten genom att höjas och

sänkas eller flyttas efter de behov som kan finnas. De är inte heller ackordsbundna på

något sätt. Adepten erbjuds något att spela med såsom en trumstock, visp, boll etc att

använda. Under arbetets gång görs små, små förändringar i instrumentuppställningarna,

men alltid så att det är möjligt för adepten att följa vad som är nästa steg. Det är som att

duka upp situationer där adepten via sina sinnen successivt får utmaningar som stimulerar

hjärnan till utveckling. Från en trumstock i handen, via örat och ögat, till centrala

nervsystemet som skickar signaler till hjärnans motorcortex att utföra rörelsen.

Musikterapin är igång. De sinnen som man kommer att stimulera är

-Auditiva sinnet, hörsel

-Vestibulära sinnet, balans

-Taktila sinnet, känsel
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-Visuella sinnet, syn

-Kinestetiska sinnet, rörelse/ställning.

Eftersom inga ord förekommer, leker terapeuten tålmodigt fram samspelet genom att svara

med pianot på det adepten gör med de medel som denne fått. Det är adeptens rörelser och

spel som styr det som sker mellan sig och terapeuten. Det är terapeutens ansvar att ge

adepten förutsättningar att lyckas. Inga rätt och fel finns i det som händer egentligen utan

adepten får känna det “flow” som uppstår när samspelet blir optimalt och takt och rytm

börjar dyka upp. I det finns en enorm kraft genom att endorfiner frigörs och individen mår

bättre. Just det lekfulla och musiken är nyckeln i arbetet, där det perifera nervsystemets

lust att utföra rörelser ger centrala nervsystemet arbetsuppgifter. I det skeendet utvecklas

hjärnans förmåga att styra muskler, ibland på ett nytt sätt och ibland som ett slags

återuppvaknande av funktionen. (Eldeståhl 2010) (Rosin). Kroppen kommer i funktion, på

nya och gamla sätt. Den person som vi kallar adept, som får vara med om FMT väcker

alltså upp sina kroppsliga förmågor genom att terapeuten ger förutsättningar för och bl.a.

stimulerar nervsystemet med olika uppställningar av attribut med tillhörande  melodier

som är speciellt komponerade av Lasse Hjelm, musiklärare och grundare av

FMT-metoden. En specifik uppställning av attribut och tillhörande melodi kallade han för

en kod.

För snart 50 år sen fick Lasse uppdraget att leda ett rehabiliteringsarbete med barn med

förlossningsskador på Folke Bernadottehemmet i Uppsala. (Hjelm, 2005) I nära samarbete

med läkare och professorer utarbetade Hjelm sin musikterapeutiska metod. När man såg de

effekter som Funktionsinriktad musikterapi hade på deltagarna, öppnades nödvändiga

dörrar för Lasse att gå vidare. 1987 grundade Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala

och de första terapeuterna startade sin utbildning som då varade i tre år på halvfart. Året

därpå startades utbildningen även vid dåvarande Ingesunds Musikhögskola i Arvika. Och

det har visat sig på de snart 50 åren som FMT-metoden använts, av Lasse Hjelm först och

av utbildade terapeuter de senaste 30 åren, att alla människor kan utvecklas. På sitt sätt,

utifrån sina förutsättningar om lusten, leken och den funktionsinriktade

musikterapimetoden finns där.
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Träffarna med adepterna filmas om tillåtelse ges, för att terapeuten ska ha möjlighet att i

efterhand analysera vad som skett, hur rörelserna utförs, vilka hänsyn som behöver tas

nästa gång för att komma vidare i bearbetningen av adeptens funktioner. I ett

observationsprotokoll förs anteckningar om hur den spelmodell man fått göra har

uppfattats. Observationspunkterna är som följer:

● Samverkan- finns det kontakt och kommunikation?

● Modell/logik- kan adepten tolka och använda uppställningarna av slagverk som ges

och lösa nya då de förändras (i små steg)?

● Rum och tid- kan adepten orientera sig i rummet och i situationen?

● Minne/association- minns adepten från tidigare sessioner?

● Stabilitet/KFU- har adepten en bra stabilitet och känsla för underlaget?

● Svank- hur är bålstabiliteten och hur ser rörelsen i över/underkropp ut?

● Sidoskillnad- finns det skillnader mellan höger och vänster sida, som är så

påtagliga att de skapar begränsningar hos adepten?

● Separata sidorörelser- kan adeptens höger/vänster hand utföra rörelserna var för

sig?

● Handfunktion höger/vänster- rör sig handen och greppar den trumstockar med ett

funktionellt grepp?

● Handledsfunktion höger/vänster- finns det rörlighet så att adepten kan spela mjukt

eller är det stelt etc?

● Perception- uppfattar adepten de olika slagverken och trumstockarna och övrigt

som händer i sessionen?

Terapeuten dokumenterar funktionerna vid varje tillfälle, men det varierar förstås vilka och

hur många beroende på adeptens funktionsnivå. Det händer att terapeuten utgår från bara

några observationspunkter.

Observationspunkterna ger terapeuten vägledning om vad som kan vara gynnsamt att

jobba vidare med. Det finns ett poängsystem som används i dokumentet där terapeuten

efter 10 behandlingstillfällen på ett tydligt sätt kan se och visa på om det skett förändringar

i adeptens funktioner.
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2.1.1 Hur använde jag min kompetens från början?
När man som jag, arbetar på en grundskola med årskurserna 0-6 som musiklärare, träffar

man cirka 300 elever på en vecka då det går ca 50 elever i varje årskurs. Där får

mångfalden ett ansikte. Jag möter många barn som är på en förväntad utvecklingsnivå men

häpnadsväckande många som har problem med sin kropp på olika sätt.

I skolans värld talar vi om perception (hjärnans förmåga att ta emot, lagra, bearbeta och

plocka fram information) och kognition då hjärnans tolkning ger en impuls till handling.

När man inte förstår och kan tolka de sinnesintryck man utsätts för i en skolmiljö kan det

uppstå massor av problem. Det kan vara språket, ljuden, lukterna, möblerna, ljuset, andra

människor etc. och till det kommer allt man förväntas minnas, problemlösa, hålla i pennan,

hoppa hopprep osv. Det är en arena för utveckling men också där det kan bli invecklat.

Har man som jag, 30 år i yrket som grundskollärare så har man kompetensen att urskilja

olika utmaningar som den enskilde eleven har och kunskapen att möta med olika strategier

för att hjälpa dem in i lärandet. I musiksalen gör jag det som bäst, med åren har det blivit

min hemmaplan, där jag gör det som bäst. Men det är stört omöjligt att göra ett kvalitativt

arbete med elever som är i behov av mycket stöd, enligt det jag beskrev tidigare, när man

möter dem i stora grupper som jag är van vid.

FMT-metodens grundläggande idé att “spela med och inte för” och i ett rum där bara jag

som får vara terapeut möter en adept i taget, ger helt andra förutsättningar. Så att finna

adepter som kunde må bra av Funktionsinriktad musikterapi under min utbildning på

Eskilstuna folkhögskola var aldrig några problem. Den första jag frågade  om att bli min

adept och tillfrågade således dennes föräldrar, var Charlie, som jag presenterar i min

fallbeskrivning.

2.1.2 Hur jag skulle tänkt idag, efter 2 års utbildning i FMT-modellen?
”Det är inte jag, det är min kropp” Det hände under en föreläsning vi hade under

utbildningen, i Januari 2022 med Mariana Grabos, psykoterapeut. Vi deltagare i

FMT-utbildningen reflekterade över oss själva och våra sinnens funktion eller

icke-funktion och jag fick en mycket stark aha-upplevelse. Det var förstås summan av det
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jag lärt mig under ett och ett halvt års fullspäckad utbildning, det hade som vi säger i mina

hemtrakter, fått sjunka te räva.

-”Det är inte jag, det är min kropp!” Det blev djupt personligt och kunskaperna om

kroppens förunderliga funktioner, centrala och perifera nervsystemet, hjärnans alla delar

där detta ska tas emot och responderas på, tog mark på något sätt. Jag konstaterade där och

då att jag är en person som lever utanför min kropp. Jag ska försöka förklara. För mig är

det som pågår i tanken hos mig själv och andra överlägset intressantare än hur en människa

ser ut. Jag har verkligen aldrig brytt mig om mitt eget eller andras utseende över huvud

taget. Men jag har heller aldrig tyckt att min kropp och dess behov eller funktion är av

intresse, den ska bara fungera och ibland helt frankt, är den ett nödvändigt ont. Och ont var

det jag hade den där Januaridagen under Marianas föreläsning. Men när tanken är klar och

viljan att leva fullt ut utan hinder finns där hade jag ditintills lyckats ignorera smärta,

stelhet och trötthet. Nu blev det som om dörren slogs upp på vid gavel och jag såg mig

själv med nya FMT-påverkade ögon. Jag känner mig upplyst nu, ytan kan luras men vi

behöver alla leva i en fungerande kropp som sjunger i samma tonart som tanken.

Efter detta ser jag tydligare människan i min adept och håller lättare fokus på att finna

lekfullheten när vi spelar tillsammans i FMT. Jag är mer intresserad av personen och

mindre koncentrerad på svårigheter eller funktionsnedsättningar, även om jag förstår att

jag inte ska tappa bort den biten, den aspekten är ändå viktig för mitt förhållningssätt, det

förstår jag. I början av utbildningen gick jag vilse. Jag letade verkligen problem och

utmaningar i mina adepter så till vida att jag valde riktigt kniviga utmaningar. Skulle jag

valt adepter idag hade jag valt helt annorlunda. Jag har en stark drivkraft att hjälpa andra

och gärna lösa upp deras knutar i livet. Min akademiska utbildning har gjort mig

målfokuserad och det är inte i grunden tanken med FMT. Att låta utvecklingen hos en

människa ta tid och att ha kunskap att vänta, så som Lasse Hjelm lär ha sagt, är inget som

ingår i mitt vanliga jobb som lärare. Den svenska skolan är numera starkt målstyrd och

resultatinriktad och jag hade med tiden blivit blind.
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2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

MRR, “Musik, Rörelse och Röst”, är den del av FMT-modellen som utförs i grupp.

Grupperna behöver inte vara homogena på något sätt utan här rör man på sig och sjunger

efter förmåga. Även här pratas det inte så mycket - det bara görs utan rätt eller fel.

I denna gruppdynamisk aktivitet står glädjen i fokus genom rörelse, musik och sång. När

vi jobbar med MRR tänker vi i fokusområdena:

● Aktivering - var och en deltar efter sin förmåga i en inbjudande och medryckande

stund av musik, rörelse och röst.

● Avläsning - ledaren för gruppen visar och deltagare härmar, eller speglar, det som

sker. Utan ord och genomgångar, allt bara sker som ett lekfullt tåg som tuffar på

och som du som deltagare får avläsa och hänga på.

● Anpassning - ingen grupp är den andra lik och inte heller individerna som ingår i

den. Därför behöver det batteri av övningar som ledaren planerar vara genomtänkt

efter gruppens förutsättningar. Sedan förändras innehållet kanske efter hand, men

alltid i små steg och med gruppen och individens behov i centrum.

● Andning - Allas vår andning är ju en stor grundläggande muskulär funktion. Därför

lägger vi med MRR stor vikt vid att få med bålen och bukandningen med olika

inslag som ger möjlighet att stärka dessa muskler. Genom tydliga övningar riktas

också nödvändig uppmärksamhet på andningen - Hemska tanke, men många av oss

glömmer ju bort att andas ibland!

● Avspänning - Vi tränar på att uppmärksamma hur det känns att släppa anspänningar

i kroppen. Genom egen beröring i några moment får det taktila sinnet stimulering.

Rörelse och vila, lika viktigt.

I MRR behövs två ledare som hjälps åt. En spelar ett ackompanjerande instrument och den

andre leder gruppen i sång och rörelser av olika slag. Musiken väljs av ledarna och kan

med fördel vara något som gruppen känner igen, och som kan skapa en trygg upplevelse.

Hela aktiviteten görs utan prat, d.v.s. inga instruktioner och genomgångar utan “vi bara

kör”. En slags rörelsernas “Call and respons” och om man som deltagare känt sig obekväm

i situationen från början är min upplevelse att detta sätt att arbeta gör att man glömmer bort

det snabbt. Rörelserna anpassas till gruppens behov och förutsättningar och byggs upp på
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ett mjukt och inkännande sätt så att individen kan hänga med och utvecklas i sina

funktioner. Fokus på funktion gäller även här. De övningar som används syftar bl.a. till att

stärka individens balans och andning. Det leder till bättre förutsättningar att tolka och

förstå sig själv och sin situation.
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3 Fallbeskrivning

3.1 Beskrivning av adepten

Min adept är 11 år gammal, en allmänbildad och empatisk kille som är intresserad av sin

omvärld och kan en hel del om allt möjligt. Jag undervisar honom i musik en gång i

veckan och har känt honom som min elev sedan förskoleklass. Charlie började hos mig i

FMT i årskurs tre och avslutade efter 16 träffar i åk fyra. Under den tiden har en utredning

av hans bekymmer påbörjats och pågår fortsatt i skrivande stund. Charlie är en mycket

smart och kvicktänkt pojke med stor språklig förmåga. Skolan är egentligen ingen

utmaning för honom om det inte vore för att han har ett oerhört stort rörelsebehov, svag

motorik där kroppen är svår att kontrollera för honom.

Jag undrar hur det är för honom i klassrummet, där jag vet att han sitter på en riktigt hög

stol med en tillhörande, smal stödbräda för fötterna. Det borde inte vara möjligt för honom

att klara av att sitta så, alternativt kräva så mycket koncentration att allt annat som kräver

hans uppmärksamhet blir lidande.

Han har svårt med proprioceptionen, detta fina ord som beskriver hur vi förhåller oss med

vår kropp till den omgivande miljön. Det verkar som att han inte registrerar omgivande

människor och föremål inom normalspektrat1. Det är roten till många dagliga konflikter för

Charlie. Och så var det där med nattsömnen som var det stora bekymret. Väldigt svåra

insomningsproblem, oro för att mamma och pappa skulle dö eller försvinna, mardrömmar

gjorde även dagarna till ett töcken av trötthet.

Hans trötthet har lett till att kamratrelationerna svajar, han har svårt att bedöma avstånd till

eller vara uppmärksam på sakers avstånd, vilket gör att han ibland ramlar av stolen eller

1 Hanne Uddling, Logoped. Föreläsning Normalbegreppet ”Utvecklad så man passar in”
Eskilstuna Folkhögskola 210827.
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snubblar, etc. Mina tankar var att se vad mitt arbete med FMT tillsammans med honom

kunde göra för att stärka hans KFU (känsla för underlaget) och hans proprioception genom

att erbjuda olika slagverk, FMT-koder och slagdon till det, samt olika avstånd såsom höjd

och längd till slagverken. Genom sensorisk stimulering går det att arbeta med motoriken

och få det centrala nervsystemet att utvecklas. Hans kroppstonus i våra första möten är näst

intill obefintlig, han rör sig ihopsjunket och slängigt.

3.2 FMT med adepten

Här följer nu en beskrivning av mina terapiträffar med honom, mina reflektioner

och slutligen min sammanfattning av mitt arbete med Charlie.

Träff 1 - 4:

Charlie är mycket nyfiken. Han sätter sig på den anvisade stolen i skräddarställning, jag

hjälper honom till rätta men han ändrar ändå position hela tiden. Kroppen är som ett S.

Flera gånger ramlar han av stolen. Han drar och ställer i trummor och cymbaler och tycks

vilja ordna. De trumstockar han får grejar han med, kastar t.ex. upp dem i luften som en

jonglör i spelpauserna.

Direkt när jag börjar spela är han mycket uppmärksam och börjar använda de instrument

han fått. Han spelar utomordentligt rytmiskt men tappar stockarna väldigt ofta. Charlie

spelar forcerat. När vi spelar ensemble i hans klass är Charlie väldigt mån om att få till det

så viktiga samspelet. Men nu, i FMT-rummet är han inte uppmärksam på melodin, struntar

helt i flytet och det gung som kan bli. Jag får känslan av att han vill få det hela överstökat.

Som om det är en uppgift han ska göra klar. Han spelar så fort han bara kan och därför blir

det mycket slarvigt.

Jag prövar att låta honom stå och röra sig mera, han får klara direktiv var fötterna ska vara

genom lappar på golvet och han får prova olika sitthöjd genom några olika stolar och

genom en kilkudde som jag placerar på stolen. Hela tiden ramlar han och rör omkring och

jag tänker att inget verkar fungera. Han drar i trummorna och flyttar dem lite grann, som
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om det fanns en inre karta över hur de borde stå i hans huvud. Han sitter inte med fötterna i

golvet utan sitter skräddare. Han tappar trumstockarna väldigt ofta.

Träff 5 - 8:

Jag upplever att Charlie har tappat intresset lite. Han verkar vara omotiverad. Att sitta på

en riktigt liten stol verkar ge honom bästa förutsättningar att få kontakt med golvet. Han

rätar upp sig, har fötterna i golvet även om de far omkring och han ramlar mindre. Charlie

störs av att det rör sig utanför vårt rum när vi har FMT och jag inser att det är viktigt att

täcka visuella störningar åtminstone. Jag byter position på piano och trummor och vips har

Charlie Väggar att se in i och jag korridorsfönstren. Mycket bättre för honom men

jobbigare för mig för nu ser ju jag det som händer i korridoren och behöver hantera det i

mina intryck.  Byta perspektiv- så nyttigt för mig!

När vi spelar har Charlie fortsatt väldigt bråttom och han slår med en oerhörd kraft. Flera

gånger går trumstockarna sönder på något sätt. Han har verkligen svårt med

proprioception- alltså hans förmåga att kunna tolka sin egen kropps förhållande till det rum

med tillhörande föremål och andra människor, som man befinner sig i.

Jag ger honom en sandfylld, liten boll att spela med istället. Då blir det mindre våldsamt

men ännu slarvigare då han vill kasta den mot instrumenten och hinna jonglera mellan

slagen. Kul men rörigt. Genom att använda uppställningar av instrument där han ska stå

och röra sig så hittar vi tillbaka till glädjen. Det blir svettigt och flåsigt för både honom och

mig, men det verkar viktigt för Charlie att få rasa av sig. Jag förlitar mig på att strukturen i

arbetet med FMT leder till utveckling av basala funktioner för honom, trots att jag

upplever ett kaos.

Träff 9 - 12:

Vårt samspel är fortsatt inte bra och det lägger jag min kraft på att få till. Han har så

bråttom och jag får verkligen ligga i för att hinna se och höra vad han gör med sina

uppdukade slagverk så att jag kan svara med pianot. Han har inget behov verkar det som

att ha koll på vad jag gör utan bankar på frenetiskt med det jag ger. Jag behöver skärpa mig

i hur jag inleder och avslutar så att han får mera styrning från pianot. Charlies rörelser är

hastiga och yviga. Charlie är högst medveten själv om hur mycket som blir fel. Han han
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suckar uppgivet och ser ledsen ut ibland när han missar slagverken eller slår sönder en

trumstock, men han kan inte förändra sitt kraftfulla spel själv. Han har det ordentligt

jobbigt med sin motorik. De kraftfulla slagen på trummorna är oftast utan kontroll. Han

kan inte reglera styrkan och efter en stund brister även uppmärksamheten på var slagen

hamnar. Kroppens alla muskler växlar mellan väldig anspänning och nästan total avsaknad

av tonus. Där vill jag jobba! Jag försöker dra isär slagverken för att få ner hastigheten

samtidigt som jag försöker hinna med att bekräfta på rätt ställe, men han missar så ofta

något att det blir mycket fel både från mig och hen.

Globalstolen som jag köpt har kommit och det blev en spännande omgång. Stolen ger

adepten en halvt stående position där fötterna är i tydligare markkontakt. Jag växlar mellan

globalstolen och att han får stå upp och använda den lilla sandbollen i en cirkulär övning.

Träff 13 - 16:

Jag spelar den inledande melodislinga vi kallar för kod 1, utan att bjuda Charlie något

annat än globalstolen. Spännande att se att den kan få honom att landa och få ner tempot i

kroppen. Ingen trumma är framdukad! Jag gör även ett tydligare avslut på våra

FMT-träffar nu. Jag vill att ramen är tydligare. På golvet ligger nu en stor, halkfri, rund

matta som även den ger en tydligare ram men även ett pålitligt underlag då han får röra sig

mellan slagverken. En pilatesboll som vi växlar med globalstolen när han sitter är toppen

för honom. Hans rygg blir rak och rörelsen i svanken får ordentlig utmaning när svanken

rätar upp sig. Han får ett tydligare fokus med hjälp av pilatesbollen. Han älskar den och det

syns på hållningen att den gör underverk för hans ”Känsla För Underlaget”. Jag upplever

att han ser starkare ut och trots att han spelar sittandes på en boll är han mer kontrollerad i

sina rörelser. Jag ser dock att han tittar mer på höger hand och att då missar vänster

trumstock slagverket ibland.

Charlie får inte längre några ”vanliga stockar” utan det är en blandad kompott att slagdon

av korta och långa stockar med dämpade toppar eller innebandybollar på, dubbelklubbor

av olika slag, sandbollen och koschbollen. Syftet är ge flera sensoriska upplevelser så att

han kan få möjlighet att utveckla sin motorik.
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Vid ett tillfälle när jag spelar inledningsmelodin, har jag redan dukat upp till en annan

melodi. Men Charlie börjar spela med händerna. Det blir lekfullt och glatt och jag påminns

igen om hur stort taktilt behov han har och svårt att bedöma hur hårt han ska slå, han slår

så han får ont.

3.3 Resultat av arbetet med Charlie

Återkoppling till Charlie och hans föräldrar. Vi ser tre utvalda filmer, från tillfälle två hela

filmen, tillfälle fem med lilla stolen med bättre kroppstonus och tillfälle nio. Progressionen

är tydlig i Charlies “känsla för underlaget” vilket medför bättre balans, bättre fokus och

bättre uthållighet. Skillnaden från den hopkrupna lilla killen som hade så svårt att sitta med

fötterna i golvet och med ryggen mot ryggstödet till det vi ser på filmerna efter 16 tillfällen

är tydlig.

Varje gång jag hoppar mellan de tidigaste tillfällena och de sista blir jag förvånad.

Rörelserna har mer struktur och bålen är i balans. Jag upplever att han är mer samlad än

tidigare. Som om kroppen hittat en ny organisation. Det finns ett lugn i ögonen nu. Han har

rätat upp sig och ser stoltare ut. Han behöver inte be om ursäkt så ofta till kompisar som

han tidigare krockat med eller haft ner något för. Allt detta som vi pratar om under

återkopplingssamtalet har vi vuxna upplevt allihop, Charlie i mindre utsträckning.

Både jag och Charlies mamma arbetar på skolan där han går och har möjlighet att se dessa

påtagliga motoriska förändringar. Föräldrarna informerar mig om att Charlies oro minskat

och att hans sömn är mycket bättre. Jag rekommenderade tidigt tyngdtäcke och det har

säkert varit gynnsamt även det. I skolan har jag drivit på för att Charlie ska få tillgång till

tyngdväst och bättre sittmöjligheter i klassrummet, men utan att få gehör.

Särskilt Charlies pappa tycker att det är väldigt intressant att se vad vi gjort under

träffarna. Föräldrarna ställer frågor och vill se några sekvenser igen och sådana saker som

Charlie själv berättat om hemma som t.ex. när han kastar upp koschbollen i lampan.

Charlie har gjort en utredning som visar koncentrationsnedsättning och svag

omvärldsuppfattning.
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Vi ser en kort snutt från tillfälle 16 som avslutning. Mamma berättar att de nämnt FMT för

utredaren som tyckt det var utmärkt för Charlie att få jobba med detta! Båda är positiva till

att Charlie fått chansen att vara adept under min utbildning och framför önskemål om att

han ska få fortsätta. Charlie har dock vissa krav, inte på slöjdtid och inte på rast. Det kan

ordnas.
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4 Gruppen MRR

4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Under utbildningen har jag använt Musik, Rörelse och Röst- aktiviteten i en

elevgrupp, åk tre. Mitt val föll på denna grupp då två av mina adepter återfinns

bland dem och att jag i samråd med min skolas elevhälsoteam såg att träning och

resultat av det skulle vara av stort intresse att följa.

Adept 1 har kraftig övervikt och motvilja till all form av rörelse. I sitt

åtgärdsprogram i skolan finns daglig rörelse ledd av vuxen inskriven och MRR blev

en del av detta. Adept 2 har motoriska och kognitiva utmaningar och brukar inte

delta i andra motsvarande gruppaktiviteter i klassrummet, men är alltid närvarande i

musiken. Älskar musik helt enkelt. Båda en spännande utmaning på väldigt olika

sätt. Jag författade ett brev till alla 47 vårdnadshavarna där jag beskrev vad jag tänkt

göra, att det var i samklang med läroplanen och bad om godkännande att filma

under tiden för att jag i utbildningssyfte skulle kunna se vad som sker och analysera

det. Alla accepterade inte. Vi har många olika språkgrupper hos våra

elever/vårdnadshavare så de förstod kanske inte, men utifrån det formades i alla fall

två grupper med  15 elever i varje grupp som blev mina MRR:are.

4.2 Arbetet med gruppen

Jag hade  MRR under ordinarie lektionstid vid 10 tillfällen, 20 minuter varje gång. Det

blev inte 10 veckor i följd utan med avbrott för lov och någon veckas utbildning för min

del. Jag har lett min MRR-grupp åk tre, ensam. Det har inte funnits någon att samarbeta

med på jobbet då vi ständigt är underbemannade. För att få det att fungera har jag

förinspelat de melodier jag använt på mitt elpiano som står i musiksalen där vi genomfört
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MRR. Enkla knapptryckningar har gjort att jag har kunnat stanna och reprisera för att få

dynamik i arbetet. En lista på låtarna fasttejpad på golvet framför mig har hjälpt mig

navigera så det har fungerat bättre än förväntat. Några av låtarna tog jag utan

ackompanjemang, s.k. a capella i början, och vid några tillfällen med en  ukulele. Låtlistan

och rörelserna byggde jag delvis på låtar som mina elever och jag redan arbetat med, men

stommen var de låtar som jag fått i utbildningen. Varje gång vi sågs användes samma låtar

och rörelser och i samma ordning.

Min känsla var anspänd, jag tyckte situationen var stressig och obekväm till en början. Det

var så svårt att få med eleverna i rörelserna, de var så avvaktande. Jag gjorde något jag inte

var van vid, men fyrkantigheten gav att eleverna snabbare kände igen sig och visste vad

som skulle göras. Trots att pandemin gjorde att det var stor frånvaro i grupperna under den

här tiden med MRR var det alltid några som kom ihåg och blev informella ledare i sången

och rörelserna. Jag kunde be någon skicka gummibanden i ringen eller bollen och det

började flyta. 8:e gången kunde jag spela på pianot och leda MRR-passet därifrån. Vi hade

kul och rörelserna blev yvigare mot slutet.

4.3 Resultat av arbetet med gruppen

Gruppens reaktion och förväntningar på det något annorlunda inslaget MRR i

musikundervisningen var positivt. De hängde på med entusiasm och allt eftersom gångerna

gick kändes det som att rummet krympt. Vi hade blivit yvigare och lekfullare och behövde

mer yta! De lärde sig sångerna och rörelserna snabbt och det mesta ökade hela tiden i

volym.

Vid det tillfälle som skulle blivit nr 11 gjorde jag en enkel tummen-upp/ner-undersökning i

gruppen. Jag frågade om de tyckte rörelserna och sångerna varit lätta eller svåra, om något

gjort ont, om något varit tråkigt eller roligt och om de skulle vilja göra MRR igen. Min

sammanfattning ger att majoriteten tyckte det var roligt och lätt men att de nu ville

använda musiklektionerna till annat framöver.
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Två av gruppens deltagare var mer intressant att analysera. Det var mina adepter i FMT

och föremål för skolans elevhälsoteam. Adept 1 var helt passiv under de första 5 passen.

När de andra stod upp eller drog i sina gummiband iakttog hen stillsamt. Samma passivitet

i sång. Det var som att hen blev lite chockad av de andras aktivitet och frejdighet. När jag

studerat filmerna ser man blyga och häpna ögon som följer vad de andra och jag gör. Vid

tillfälle 6 hände något, kanske tog nyfikenheten överhanden. Koordinationen sång/rörelse

fungerade aldrig för hen men försiktiga rörelser till låtarna kom ändå igång och det blev

den aktivitet vi önskade.

Adept 2 fungerade aldrig i MRR. Min teori är att hens förväntningar på lektionsinnehållet

inte motsvarades då vi inte gjorde det vi vanligtvis brukade göra. Fokus på gruppen var

heller inget som passade hen särskilt bra. Hen mådde alltför dåligt av att göra denna

gruppaktivitet (som så många gånger innan för hen) och stormade besviket ut ur

musiksalen de första två gångerna. Även om hen erbjöds att ha en annan aktivitet i rummet

som bestod av trummor eller keyboardövningar med hörlurar fungerade det inte. Hens

besvikelse över att musiktiden i veckan inte ”var som vanligt” bekymrade och stressade

mig.

Själv hade jag önskat ha MRR i en grupp med äldre från en kyrka jag har kontakt

med och förstås ha någon att samarbeta med såsom modellen är tänkt, men

pandemin satte stopp för det tyvärr.
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5 Resultatsammanfattning

5.1 Resultatsammanfattning och diskussion - Charlie

Boken ”Den musiska människan” (Björkvold 2009) har gjort ett stort avtryck i mitt liv.

Utbildningen till Musikterapeut FMT-modellen och alla underbara föreläsningar med den

breda kompetens de bjudit på har förstärkt min uppfattning om musikens fundamentala

betydelse för oss människor.

Men under arbetet med min adept Charlie, och andra, har kunskapen om musikens roll för

oss människor verkligen tagit mark. Genom vårt samspel med slagverk och piano i FMT

har Charlie hittat en kravlös glädje. Endorfinerna och dopaminerna har stärkt hans

självförtroende och lugnat ner hans inre stress samt förbättrat hans perception. Hans ökade

bålstabilitet har skapat förutsättningar för att orka skoldagarna. Han sover bättre och han

förstår sig själv bättre och känner inte längre det utanförskap man så lätt gör när kroppen

och hjärnan inte förstår varandra. Att finna trygghet i kropp och själ är elementärt.

Sett i backspegeln, med alla utmaningar jag som terapeut har ställts inför i arbetet med

Charlie har jag några slutsatser. Mina start och slutsignaler behövde vara tydligare. De

stockar Charlie fått använda skulle varit mer varierande från början. Jag skulle inte haft så

bråttom med att introducera koder i den utsträckning jag gjorde. Men de misstag som

gjordes vill jag förklara med min orutin och med att jag i min iver att hjälpa, valt att arbeta

med en pojke med stora utmaningar.

5.2 Resultatsammanfattning och diskussion - grupp

Efter avslutad period på 10 veckor med min “Musikgympa, Rörelse & Röst”-grupp så

fortsatte vårt vanliga arbete med musikundervisning i skolan. Majoriteten av de drygt 50

eleverna uttrycker att de saknar MRR och tyckte det var ett roligt och uppiggande moment
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i skoldagen. Jag är en smula förvånad över det, jag hade en farhåga att MRR skulle

upplevas som barnslig och därför inte tas emot så väl. Elever i åk 3 kan uppträda väldigt

brådmoget.. Min slutsats är att det som skiljer MRR från andra liknande aktiviteter är det

ickeverbala. Den som deltar behöver inte gå vilse i instruktioner och ha en skärpt

intellektuell koncentration. I MRR och i FMT går vi förbi det och stimulerar via musiken

kroppens lust och reflexer till funktion.

Då finns förutsättningar att det blir så kul som min MRR-grupp tyckte att det var. Men att

leda MRR ensam, är inte bra. Det var mycket transpiration för mig då jag försökte

kompensera för den ledare som saknades i situationen. Det blev inte lika lustfyllt för mig.

När jag ska leda en MRR-grupp som inte alls känner mig och är vana att följa mig, vill jag

definitivt ha en arbetskamrat i framtiden.
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