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1 Inledning

1.1 Mitt första möte

Jag hade länge gått i tankar om att bli musikterapeut inom psykodynamisk musikterapi.

Utbildningens upplägg var då (år 2019) en påbyggnadsutbildning. Eftersom jag vid detta

tillfälle inte hade någon kandidatexamen sedan tidigare, tog jag beslutet att söka

utbildningen Grundlärare mot arbete i fritidshem med inriktning musik (år 2020-2023).

Utbildningen skulle ge mig 180hp och skapa möjligheter till fortsatta studier på Kungliga

musikhögskolan (KMH) i Stockholm. I samma process ändrade KMH sin utbildning,

vilket för mig skulle betyda ett avbrott för att kanske komma in på utbildningen. Redan där

hade jag börjat känna mig hemma på utbildningen till grundlärare och ville stanna kvar.

Målet om att bli musikterapeut fanns kvar, min väg dit skulle bara ändras något. Jag

började söka andra alternativ och fann Musikterapeut FMT-modellen två år på distans.

Med facit i hand var och är det, det bästa som kunde hända.

Under min första dag i utbildningen fick jag agera adept (patient) med min lärare som

terapeut. Vi kände varandra inte så väl vid detta tillfälle. Hon gav mig en trumstock i min

vänstra hand och något hände. Hela mitt känsloregister väcktes till liv och tårarna började

rinna ner från mina kinder.

Rummet var fullt av nya klasskamrater men vid mitt första slag på trumman upplevde jag

att de “försvann”. Det var bara jag (adept) och min lärare (terapeut). Jag blev bekräftad på

ett sätt som jag aldrig har varit med om förut. Någon som såg mig och bekräftade mig, här

och nu i ett levande samspel. Jag kunde inte förstå varför jag så okontrollerat började gråta,

och varför enbart när jag använde mig av min vänstra hand? Där och då förstod jag hur

starkt arbetet med modellen kan vara. Min lärare fick igång en känsla i mig jag inte känt på

många år. En låsning som successivt låstes upp ju längre i spelet vi kom. Denna händelse

kommer jag bära med mig genom hela arbetslivet.
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Kommer jag kunna skapa den känslan hos människor, precis som min lärare gjorde för

mig? Jag vill utveckla människor och med FMT-modellen finns alla möjligheter.

Det finns en känsla av lättnad hos mig, att jag äntligen “knäckt koden” och förstår: Det är

Funktionsinriktad musikterapi - FMT och Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR som är

svaret på mina frågor. Jag vet vad jag ska bli när jag blir stor!

1.2 Mina tankar och resa under utbildningen

Efter att ha blivit bekräftad på ett så fantastiskt sätt under första dagen i utbildningen

skapade det automatiskt en bra start i mina studier. Under första veckan föreläste Ulrika

Myhr, en fysioterapeut som undervisade i barns utveckling. Jag blev begeistrad av både

hennes kunskap och långa erfarenhet. Hennes föreläsning har kommit att sätta djupa spår i

mig och blev startskotten till vad som komma skall. Därefter har vi fått ett flertal liknande

föreläsare som med sin kunskap och entusiasm trollbundit mig. Det har i perioder varit

tungt och mycket litteratur att läsa, men det är inte många böcker jag själv ifrågasatt

huruvida varför dem behöver läsas! All litteratur och alla föreläsningar har varit noggrant

utvalda med ett tydligt mål, som i sin tur gav mig redskap och verktyg till att bli en

välutbildad musikterapeut inom FMT-modellen.

Under åren 2020-2022 gick jag två utbildningar parallellt, vilket har inneburit både ett

givande samt tagande, ett pusslande för att få ihop mina studier. Jag känner mig lättad att

det har fungerat väl och samtidigt stor tacksamhet för mina lärare som har varit engagerade

och stöttande från start till slut. Två utbildningar har i mitt fall genererat varandra, där jag

kunnat utöva delar av FMT och MRR i grundskolan och samtidigt utvecklat kunskaper på

universitetet som är bra kopplade till min framtida profession. Eftersom båda

utbildningarna stödjer sig på pedagogiska grunder fick jag det bästa utav två världar. På så

sätt kan jag dra nytta av de kunskaper jag har lärt mig genom åren och på ett professionellt

sätt möta människor som har behov av stöttning både emotionellt och fysiskt.

Om jag ser till mina utmaningar i utbildningen har det varit kunskaper om hjärnan och dess

olika komplexa funktioner. Att ha kunskap och förståelse för hur hjärnan fungerar är
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viktigt att bära med sig inom professionen. Detta för att kunna bemöta adepter som innehar

helt olika förutsättningar och förmågor. Begreppen rörande ämnet har varit utmanande och

svårt att skapa sig en helhetsbild om.

FMT är inte något man lär sig genom att läsa sig till det, utan kräver övning, prövning och

omprövning. Upplägget med handledning av praktik har varit A och O under alla terminen.

Här har jag tillsammans med mina kurskamrater och lärare kunnat diskutera och på så vis

har vi lärt av varandra, vilket har varit mycket givande. Genom handledning och

delgivande av filmer har jag fått möjlighet att reflektera över mina val, lyckoträffar och

misstag. På så sätt har jag utvecklats som FMT-terapeut och kommer att fortsätta

utvecklas..

Som jag tidigare nämnt har min studietid inneburit många bollar i luften med två

utbildningar samtidigt. Det fina i det hela är att musikterapin är det som givit mig andrum i

svåra stunder. Musikterapin är det som motiverat mig när jag varit som tröttast. För mig

har det varit skönt att under min praktik vara i nuet och fokusera på en sak, adepten.

Det har varit krävande men samtidigt det viktigaste valet jag gjort för min framtida

profession. Det var värt det, för nu är jag här!
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2 FMT-modellen

Detta avsnitt kommer redogöra FMT-modellen som består av två olika komponenter. Först

och främst Funktionsinriktad musikterapi, en individuell terapiform mellan terapeut och

adept. Vidare kommer avsnittet behandla modellens andra del, MRR som står för

Musikgympa, Rörelse och Röst som utövas i gruppsammanhang.

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

Funktionsinriktad musikterapi är en metod som grundades av Lasse Hjelm. Det som var

unikt med honom var att han aldrig slutade vara nyfiken, vilket gav honom mycket

kunskap längs vägen. Han ställde sig alltid en fråga till och kunde således utveckla en

metod som han själv trodde på och kunde kalla musikterapi. (Hjelm 2005, s. 35)

Lasse funderade över ordet terapi och dess betydelse och bestämde att FMT skulle

praktiseras som en individuell metod, mellan terapeut och adept (patient). Ett beslut med

uppfattning att alla individer, oavsett förutsättningar eller ålder kan samverka (Hjelm 2005,

s. 39). Lasse stödde sig på Jean Piagets fyra utvecklingsstadier i uppbyggnaden av hur

FMT skulle fungera som metod (se 2.1.1). Han ville utveckla förmågor istället för att öva

och träna fram en förändring (Hjelm 2005, s. 39).

Lasse mötte Annika, en 12 årig flicka som levde med en svår CP-skada (Cerebral Pares),

hon var rullstolsburen och kunde verbalt inte uttrycka sig. Då Annika inte verbalt talade

användes i skolan “Bliss”, ett verktyg som visar symboler och bilder med hjälp av en karta.

Med denna kunde Annika besvara lärares frågor som ställdes på lektioner (Hjelm 2005, s.

40).
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Lasse ställde sig frågan: Skulle han kunna utveckla en modell med liknande grundtanke

som verktyget “Bliss”? Lasse ställde fram en trumma som han hade förberett med att

klistra ett rött runt märke. Han lade an tre toner och väntade på svar från Annika. Annika

besvarade med sina rörelser och slog ner handen mitt på trumman, samtidigt bekräftade

Lasse detta på piano. Tillsammans fortsatte dem i några kravlösa takter. Annika slog, Lasse

bekräftade. Detta blev starten på funktionsinriktad musikterapi (Hjelm 2005, s. 41).

Metoden utvecklades till sin särskilda form år 1975-76. Utefter detta kunde utbildningar

startas i Sverige och Finland och har funnits vid följande platser: Musikterapiinstitutet i

Uppsala, Ingesunds musikhögskola i Arvika och på Svenska yrkesinstitutet i Jakobstad,

Finland (Hjelm 2005, s. 13). Som FMT-terapeut kan man praktisera på många olika

institutioner, exempelvis på: skolor, sjukhus, ålderdomshem, rehabilitering eller privat.

Funktionsinriktad musikterapi - FMT är en så kallad neuromuskulär metod där arbetet sker

från kroppen in till hjärnan där samspelet yttrar sig genom att kroppen reagerar och

hjärnan registrerar. FMT är på så vis en kravlös metod där det inte finns ett specifikt

tidsspann där utveckling ska ske, utan man ha kunskap att vänta. Med det menas att

terapeuten ska anpassa instrument uppställningen för varje enskild adept, då ingen adept är

den andre lik. Alla adepter är unika på den plats som hen befinner sig på dvs. det finns

inget mål att uppnå.

FMT är en icke-verbal metod där terapeuten varken pratar, visar, anmärker eller ger

rekommendationer till adepten. Detta på grund av kravlösheten i modellen samt den

stimulans vi söker hos adeptens helhet. Syftet är att stimulera människans grundfunktioner

i sin helhet såsom grov- och finmotorik, andning och perception (Hjelm 2005, s. 11). För

att kunna observera grundfunktioner hos adept använder terapeuten sig av

observationspunkter, ett verktyg för att fortsätta arbetet framåt i adeptens egna utveckling.

Nedan följer en begreppslista och några av de punkter FMT-terapeuten fokuserar på:

Samverkan, ett samspel mellan terapeut och adept där ett växelspel löper. Bekräftning och

inlyssnande (Hjelm 2005, s. 182).

Stabilitet & KFU, känslan för underlaget, hur ser adeptens kroppskontroll ut? Terapeuten

observerar adeptens balans och känsla för gravitation.
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Perception, våra sinnesintryck. Här ingår de visuella, auditiva, taktila och vestibulära dvs.

syn, hörsel, känsel, beröring och balans.

Proprioception, känslan av sin egen kropp.

Rum och tid, adeptens uppfattning av rummet samt tiden i det.

Bålrotation, rotationen i bålen som är av stor vikt för människans funktionella system

(Hjelm 2005, s. 207). Möjlighet att vrida kroppen utan att flytta den.

Svank, svankens aktivitetet och rörelse. Här finns en strävan att få igång en rörelse i axlar

och nacke.

Association, sammankoppling av vad som sker/skett och skapar en mening.

Grundläggande för minnesfunktionerna (Hjelm 2005, s. 199).

Höger och vänster handfunktion, hur adepten greppar med händerna och håller i material

Höger och vänster handledsfunktion, hur handleden är pronerad (normal, rörlig) eller

supinerad, exempel; utvriden, handflata upp.

Öga- och handfunktion, hur ögat följer handens rörelser

Höger och vänster fot, hur arbetar adepten med fotleden.

Korsrörelse, handlar om medianlinjen och hur adepten kan korsa sin egen mittlinje.

Motorisk planering, hur förberedelse och anpassning ter sig för utförandet (detta fall spela

trummor).

Sidoskillnad, skillnaden mellan kroppshalvorna, en så kallad funktionsskillnad som kan

vara kopplad till perception om det finns svårigheter såsom instabilitet eller känslan för

underlaget (Hjelm 2005, s. 205).

Separata sidorörelser, handlar om att göra två saker samtidigt. dvs. spela liksidigt på

trumma eller skriva med ena handen och dricka ur ett glas samtidigt (Hjelm 2005, s. 206).

Andnings koordination, hur adept anpassar styrkan i sitt blås med mun.

Syftet är alltså inte att diagnostisera eller “bota” adepter, utan observationspunkterna

skapar möjlighet för utveckling, där teraput kan gå djupare in och se helheten hos adepten.

Under min utbildning har jag praktiserat FMT på sammanlagt 10 personer, vilket har varit

ett sökande av personer som skulle vilja vara adepter. Jag har vid mina förfrågningar

slagits av personers föreställning att musikterapi är något man behöver vara musikalisk för

att bruka. Denna föreställning är fel och måste upphöra, nu! Det är nämligen inte alls vad

funktionsinriktad musikterapi handlar om. Den är god till vem som helst dvs. liten som
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stor, med eller utan funktionsvariation, med eller utan diagnos eller sjukdom. Genom åren

har FMT utövats på många olika sätt och det är det vackra med modellen.

År 2013 gjordes en pilotstudie under en 30 veckors period på 20 patienter av Rosin,

Larsson & Eriksson (2013). 10 personer levde med Parkinsons sjukdom och 10 med

kronisk stroke. Rosins, Larssons och Erikssons frågeställningar inför studien var: Kan

FMT hjälpa patienter med Parkinson och stroke? Kan man med FMT få en längre effekt på

patientens funktioner samt om patienten individuellt kände att FMT hjälpte?

Studien har visat på att båda patientgrupper visade utveckling i funktionella delar såsom

stabilitet, handfunktion, bålrotation samt kroppens helhets-koordination. Studien visade

såväl utveckling inom logiskt tänkande, perception som samarbetsförmåga. Alla patienter

fick besvara enkäter, där de visade sig att alla upplevde ett rikare liv, både socialt och

inombords vilket genererade till starkare självkänsla och högre koncentrationsförmåga.

Sammanlagt fick alla patienter 20 minuters FMT-behandlingar en gång i veckan, i 20

veckor med ett uppehåll på 10 veckor.

Därefter fick alla patienter en session till. Trots 10 veckors avbrott av FMT bibehölls

resultaten hos patienterna. Studien har på så vis bekräftat att FMT kan utveckla och vara

till stor hjälp som en rehabiliteringsmetod för patienter med Parkinsons sjukdom och

kronisk stroke (Rosin et al. 2013, ss. 14-17).

Denna studie visar att FMT-behandling kan hjälpa vid sjukdom för förbättring av

funktioner i kroppen, men visar likväl på hur den kan öka livslust hos den enskilda

individen oberoende diagnos eller sjukdom.

2.1.1 Barns utveckling
Enligt Piaget (2008, ss. 15-19) går barn genom fyra olika utvecklingsstadier. Det första

stadiet är det sensomotoriska, där barnen lär sig att använda sina sinnen, motorik och

förståelsen, av att saker och personer finns fastän de inte syns utvecklas. Det andra stadiet

är det preoperationella, där barnet får en tänkande process på avancerad nivå. Det tredje

stadiet är det konkret operationella, i detta stadie får barnet en mer logisk tankebana om

världen och det fjärde och sista stadiet är det formella operationella, där barnet kan ställa
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sig frågor som, hur skulle det kunna vara? varför blev det såhär? Det skapas här en

kapacitet av att kunna se varför och hur saker kan se olika ut, utifrån andra människors

synvinklar. Barn är i behov att befinna sig i detta stadium, just för att lära sig att se större

perspektiv, utveckla hypoteser och lära sig vetenskapliga begrepp (Vosniadou 2014, s.

648).

Enligt Ellneby (2007) finns det ett speciellt mönster i barns utveckling då barn först

utvecklar förmågan att sitta som övergår till att kunna krypa, gå och till sist springa. Detta

behöver ske i ett växelspel mellan språk, motorik och perception för att utvecklingen ska

ske utan större svårigheter. Barn utvecklas olika, vilket innefattar att detta sker i olika

stadier, några delar utvecklas fortare medans andra delar tar längre tid. Det är viktigt att ha

med sig att det som sägs vara “normalt” kan skifta. Att skapa anpassning och stimulans i

det läget barnet befinner sig i skapar utveckling i det specifika fallet (Ellneby 2007, s. 15,

17).

Enligt Nivbrant Wedin (2011) är människans motoriska utveckling en växelverkan mellan

kroppens muskler och nerver som barnet stegvis får kunskap i, i samband med deras

rörelser (Nivbrant Wedin 2011, s. 268). Den motoriska utvecklingen delas upp i två delar,

grovmotorik och finmotorik. Grovmotorik är rörelser som är viktiga för god rörelse såsom

att gå, springa, hoppa, klättra och balansera för att nämna några. Dessa motoriska rörelser

är kopplade till kroppens stora muskelgrupper och medför att människan kan lära sig att

cykla eller simma. Den finmotoriska delen är den del som ger oss möjlighet att kontrollera

våra små rörelser, såsom fingrar och händer (Nivbrant Wedin 2011, s. 269). Finmotoriken

gör att vi kan hantera mindre ting, såsom att hålla i en penna eller trä en nål med tråd.

Om man bryter ner orden anpassning, stimulans och utveckling blir det enligt mig det vi

kan kalla funktionsinriktad musikterapi, med musik som redskap.

2.1.2 Funktionsinriktad Musikterapi - Hur går det till?
Som FMT-terapeut observerar jag adeptens grundfunktioner i sin helhet, vilket sker vid

varje session med enskild adept. Utövandet av FMT innebär att adepten får spela på olika

attribut som består av olika slaginstrument såsom virveltrumma och cymbal. Hjelm fick

ofta frågan om varför just trummor? Enligt honom finns en integrerad fascination av
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trummor hos människan, liten som stor men speciellt hos barn. Hjelm observerade att de

flesta som passerade hade lust att slå på trummorna, eller göra en gest som visade ett

intresse för att spela. Just därför valde han att FMT skulle bygga på attribut i form av

slaginstrument (Hjelm 2005, s. 129).

Terapeutens attribut är piano och varje gång adepten slår ett slag på trumma med stockar,

bekräftas detta och uppstår tillsammans musik. Det som sker i rummet är att adepten är

styrande, men terapeuten följer ett visst mönster av melodi och uppställning. Dessa attribut

är nämligen kopplade till något man i FMT kallar koder. Varje kod har sin egen

komponerade melodi och specifika uppställning exempelvis kod 1, 2 & 4.

Koderna är många och kan varvas beroende på vad adepten behärskar, det ska och får

aldrig bli för svårt eller komplicerad. En balansgång där terapeut får prova sig framåt i

processen. FMT-metoden ska vara kravlös, lustfylld och på adeptens nivå. I FMT vill vi

inte nå speciella resultat eller mål, utan fokuserar på helheten av adeptens funktioner och

utveckling. Därför går man sakta men säkert fram i FMT, på adeptens egna villkor.

Beroende på adept kan terapeut använda sig av olika föremål exempelvis balansdyna och

bollar, detta för både skapa förutsättningar och väcka lust för adeptens självkänsla och

grundfunktioner.

För att kunna få en god sammanfattning av adeptens sessioner dokumenterar adepten med

observations punkterna samt filmar in dessa. Detta för att skapa möjlighet för terapeuten

att kunna gå djupare in sessionen. Inspelningen kan ses som två extra ögon för det man

inte såg under sessionen. Detta blir till ett bra verktyg för terapeuten, där hen kan gå

tillbaka och observera inför framtida sammanställning. Detta sker i samtycke av adepten

eller adeptens målsman (se bilaga 2 & 3).

2.1.3 Hjärnan & hemisfärerna
Personligen har jag en stark tro att musik ger mening till människan. Redan när en bebis

ligger i sin mammas mage har bebisens sinnesorgan utvecklats tillräckligt för att känna

igen sin mammas röst (Fagius 2007, ss. 25–26). Vid första mötet mellan mamma och bebis

kan bebisen känna att de hör ihop. Detta på grund av att bebisen hört sin mammas röst
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under månaders tid. Att små barn dras till musik kan tydligt ses (Fagius 2007, ss. 32–33).

Våra sinnesintryck som gör att vi hör, känner, smakar och doftar gör att människan kan se

världen ur många infallsvinklar och genom ett eget perspektiv.

Enligt mig finns det inget som tröstar eller glädjer mer som musik. I arbetet med

Funktionsinriktad musikterapi är det viktigt att i sin profession ha en förkunskap om

hjärnan och dess komplexitet, då man under sitt yrkesliv kommer möta en stor variation av

adepter med olika förutsättningar. Denna kunskap är därför extra viktigt.

Musik kan både ge och skapa känslor som yttrar sig på olika vis (Fagius 2015, ss. 42–43).

Musik för människan är universell som kan kopplas till olika delar av hjärnan. Människans

musikkunskap och placerad i storhjärnan dvs. i höger och vänster hemisfär där även

människans medvetande sitter, denna del även kallad cerebrum. Hemisfärerna är indelade i

fyra lober, pannlob, hjässlob, nacklob och tinninglob (Fagius 2015, ss. 23–24).

Pannlob, även kallad prefrontala cortex är den del av hjärnan som ser till att vi har

exekutiva funktioner dvs. social kontroll, planering, arbetsminne, konsekvenstänk,

personlighet, multitasking m.m. Den kan likväl kallas “Hjärnans dirigent” och skicka

signaler till resten av hjärnans center. Pannloben är också en del av frontalloben där även

de motoriska centra sitter och styr kroppens rörelse genom att skicka signaler till

ryggmärgen. Här sitter även talcentrum som gör vi kan tala, svälja och gestikulera.

I hjässloben sitter balans, smak och den sensoriska centra. I hjässloben samlas all

information, där den både tas emot och bearbetas. I nackloben sitter syncentrat, där alla

intrycken kommer in och tolkas. Perception, människans uppfattningsförmåga är ett

primärt synintryck där tolkning av information som kan associeras.

I tinningloben sitter hörsel, lukt och associationsförmågan. Lukten ligger dessutom nära

vårt limbiska system som justerar våra känslor och minne tillsammans med amygdala, som

påverkar uppfattningen av belöning och känslor. Här sitter likaså hippocampus som ser till

att människan har ett korttidsminne och accumbens som ger belöning. Limbiska systemet

ligger i mellanhjärnan tillsammans fyra viktiga delar. Thalamus som även kallas för

telefonväxeln sorterar ut signaler så dem kommer till rätt plats. Hypotalamus justerar
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basala systemet som exempelvis vår hunger, vakenhet, minne och kroppstemperatur och

sist de basala ganglierna (nära thalamus) som justerar känslor och rörelser. Mitthjärnan är

en del av hjärnstammen där även hjärnbryggan och förlängda märgen sitter.

Hjärnstammens funktioner är de som gör att människan kan andas och vakna upp ur sömn.

Det är även i hjärnstammen som hals och ansiktsnerven kommer in1. I våra nervceller sker

all information till och från hjärnan. En nervcell består av cellkropp med en cellkärna,

utanför cellkärnan finns dendriter som har i uppgift att ta emot impulser. Dessa kallas för

utskott, precis som dendriter tar emot finns även axon som leder impulser ut i kroppen.

Runt axonet finns något som kallas myelin, ett fett som isolerar impulsens möjlighet att

skickas snabbare som axonet sedan skickar vidare till synapserna. Synapserna kontaktar

och sänder sedan vidare signalsubstanser till nervcell eller ut i muskler. Signalsubstanser

även kallat neurotransmitter är signalämnen som skickas ut i nervceller, ämnen som

exempelvis: dopamin (bidrar till tillfredställning) och endorfin (bidrar till euforisk

känsla)2.

Hjärnan i sig är relativt mjuk i sin konsistens och en vuxen hjärna väger dryga 1200-1400

gram. Människan har en tro att den mänskliga hjärnan är den hjärna som visat sig mest

kunnig av alla djur i vår värld, sannolikheten att detta stämmer är stor då hjärnan som

organ är det enda som undersöker sin egen användning (Fagius 2007, s. 22).

2.1.4 Dyslexi & läs- och skrivsvårigheter
Under första året på utbildningen (2021) hade vi besök av föreläsaren och logopeden

Hanne Uddling. Enligt Uddling är dyslexi en språklig diagnos som heter specifika

läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om att hantera språk, ljud, ord och

meningar exempelvis då man kan ordet men hittar de inte eller att det är svårt att

hålla kvar ett ord i minnet.Uddling målade upp en tydlig metafor där hjärnan sågs

som ett bibliotek, med ordförrådet som böcker, en bibliotekarie som hanterar språket

och en lånedisk i ”mottagningsrummet/bibliotekariens arbetsrum” där all

information ska processas. (om man har ett svagt arbetsminnet märker man det på

lånediskens funktion.

2 Åsa Rosin, Föreläsning. Nervsystemet del 3. Eskilstuna Folkhögskola  april 2021.
1 Åsa Rosin, Föreläsning. Nervsystemet del 1, introduktion. Eskilstuna Folkhögskola oktober 2020.
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När Uddling beskrev dyslexi menade hon på att bibliotekarien gick runt i sitt

bibliotek med alldeles för stora skidvantar på händerna. När bibliotekarien fick i

uppgift att leta fram en bok, gjordes detta med pillande rörelser på grund av de stora

skid vantarna, vilket medförde att momentet tog längre tid än vanligt

(ordmobiliseringssvårigheter och svårighet med fonologisk medvetenhet)3 Denna

metafor tycker jag blir tydlig och ger en förståelse av hur en vardag kan se ut för en

person med dyslexi.

Enligt Gillberg (2018) är dyslexi ett specifik inlärnings besvär och betyder inte att en

person med dyslexi är lågbegåvad. Det finns olika skalor av svårighet som kan vara mer

eller mindre besvärliga för personen. Det är en stor procent av populationen som lever med

inlärnings besvär såsom dyslexi eller dyskalkyli och många av dessa människor kan ha

någon form av ESSENCE (Gillberg 2018, s. 71-72). ESSENCE är ett paraplybegrepp där

många neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ingår. Gillberg menar att en ställd diagnos

vid 4 års ålder kan förändras när barnet fyllt 10 år. ESSENCE vill på så vis inte sätta en

stämpel på en viss diagnos utan kan förändras i takt med barnets utveckling (Gillberg

2018, s. 11).

Enligt Nivbrant Wedin (2011) kan ordet “känn pulsen” vara vilseledande för många

personer. Det man egentligen vill säga är musikpuls och inte kroppspuls. Nivbrant Wedin

menar att en person kan vara pulssvag. Att vara pulssvag ger svårigheter att känna pulsen i

musiken genom sin kropp dvs att klappa eller gå i puls. Detta kan i sin tur leda till en djup

besvikelse hos personen som är pulssvag, förstummad inför sin publik. Nivbrant Wedin är

lektor i rytmik vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm och har under sina år i

branschen stött på många elever som är pulssvaga. Något som pulssvaga har haft

gemensamt är diagnosen dyslexi (Nivbrant Wedin 2011, ss. 53-54). Detta innebär

självklart inte att alla som har dyslexi är pulssvaga, men det ökar min förståelse för min

fallbeskrivning.

Hjelm  har under sitt arbete med FMT-metoden mött vuxna personer med dyslexi som

påvisat en saknad av delar i sin handfunktion, som på många sätt liknade en 6-årings

3 Hanne Uddling. Läs- och skrivsvårigheter, språkstörning, afasi. Föreläsning Eskilstuna Folkhögskola,
augusti 2021.
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förmågor i grepp och finmotorik. Detta kunde likväl framhävas genom den digitala

utveckling som kommit, där ett naturligt möte mellan två personer ersatts genom att skriva

mail och på så sätt tydliggjort dyslektikers läs och skrivsvårigheter (Hjelm 2005, s. 223).

Med detta menar Hjelm att likheten mellan barn och den vuxne dyslektikern är att hens

svårighet inte enbart ligger i handgreppet, utan att terapeuten behöver se hela människans

framför sig och hjälpa till att utveckla de grundfunktioner som fattas dem (Hjelm 2005, s.

224).

Som redan nämnt arbetar FMT icke-verbalt och i en samverkan med adepten. Därför kan

FMT vara en bra metod för personer med läs- och skrivsvårigheter, då det utgår från deras

förmåga att kommunicera och ingen perfektion i det verbala språket. I FMT är man här

och nu, där ingen prestation är välkommen!

2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

Utbildningen Musikterapeut - FMT-modellen vid Eskilstuna Folkhögskola startades år

2020 av Margareta Eriksson och Karina Larsson. Två enastående kvinnor som tillsammans

driver företaget FMT behandlingscenter i Eskilstuna. De båda har en lång och gedigen

erfarenhet inom FMT-yrket samt om hur man kan arbeta med musik i olika former. Både

Margareta och Karina studerade hos Lasse Hjelm på 90-talet och tidigt 2000-tal där dem,

precis som jag gick utbildningen i FMT-metoden.

I samband med sin studie tillsammans med Åsa Rosin år 2013 fick Margareta och Karina

förfrågan och en önskan av Parkinsonpatienter att få någon form av gruppverksamhet. Här

öppnades en dörr för en ny verksamhet, nämligen MRR. MRR står för musikgympa,

rörelse och röst och ger förutsättning för utveckling (Larsson & Ericsson 2017, s. 4).

Under sina studier hade Margareta och Karina fått utbildning i MUISK (Musik inför

skolan), en modell som var avsedd för elever som ska börja skolan (se rubrik 2.2.2). Dessa

kunskaper och erfarenhet tog dem sedan med sig i sitt eget utformande av MRR. Modellen

kan användas inom många olika områden såsom omsorg, skola, friskvård på arbete och

inom rehabilitering. MRR innehåller många olika övningar som ger individen
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förbättringsmöjligheter i samverkan med andra, avläsning av situationer, minne och

associationer men likväl funktionell utveckling som rörelse, balans, kroppshållning,

andning, taktil, röst, tunga, läppar, mimik och avslappning (Larsson & Ericsson 2017, s.

4-5).

Inom MRR varieras momenten mellan hög energi och avkopplande moment för att på så

sätt behålla fokus, koncentration och samtidigt öka uthålligheten. Inom modellens talar

man om de fem viktiga A:na som består av anpassning, avläsning, andning, avspänning

och aktivering. Dessa komponenter fördelas ut i en passande session där dem sedan

anpassas och fokuseras beroende på gruppen, där syftet med MRR ska komma i sin rätta

form (Larsson & Ericsson 2017, s. 6, 12).

Med anpassning menar man att en MRR-verksamhet inte är statisk då dess innehåll inte

alltid ser likadan ut, detta är beroende på vilken grupp man har framför samt deras

förutsättningar och behov.

Med avläsning menar man i MRR att precis som i FMT använda sig av ett icke-verbal

form, detta för att låta handlingen ske genom individen själv utan några verbala

instruktioner. Genom att instruktör visar rörelser utan verbala instruktioner är handlingen i

fokus och en spegling görs, instruktören visar och medverkande härmar dvs. spegelneuron

i hjärnan aktiveras. Här bli likväl kroppsspråket en viktig faktor i samspel med andra

medverkande i gruppen, då kroppsspråket talar helt annorlunda än vårt verbala uttryck.

Detta leder likväl till att MRR instruktör kan observera samt analysera vad som sker för

både hos enskild individ och i grupp (Larsson & Ericsson 2017, ss. 7-8).

Med andning vill man i MRR söka efter bukandning som är nära kopplat till vår

kroppshållning. Om kroppshållningen är svag påverkar detta vår andning, två stora

muskelgrupper. Därför söker MRR instruktörerna efter en bukandning som på så sätt

förbättrar kroppshållningen (Larsson & Ericsson 2017, s. 11).

Med avspänning kopplas det taktila sinnet in, där medverkande genom avläsning av MRR

instruktör får ge sig själva taktil beröring. Genom beröring stimuleras hjärnan och hormon
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som oxytocin (även kallat lugn och ro hormon) släpps fri i vår kropp och skapar

avspänning (Larsson & Ericsson 2017, s. 12).

Som redan nämnts ser inte varje MRR grupp likadan ut, utan förändras beroende på

medverkandes förutsättningar och behov. Varje grupp som utövar MRR har en grundform

där momenten successivt kan utvecklas per session. Här är det viktigt att inte lägga på för

många olika moment för att inte skapa en olust bland medverkande (Larsson & Ericsson,

2017 s. 8).

Genom aktivering vill instruktörerna skapa en lustfylld stämning där trygghet är A och O.

Om tryggheten finns menar man i MRR att det kommer medföra egna initiativ i rummet.

Att vara i samspel är något man i MRR arbetar mycket med, där medverkande aktivt deltar

på sin nivå, både individuellt och gemensamt som stärker deras lust till samverkan

(Larsson & Ericsson 2017, s. 8).

2.2.1 MRR - Hur går det till?
En MRR-session leds i en tvåsamhet mellan en instruktör och en musiker. Tillsammans

inleder de ett växelspel, där instruktören visar de rörelser som ska utövas vid de olika

momenten och musikern ackompanjerar. Det är ytterst viktigt som ledare att hålla sina

roller inom MRR, detta för att inte förvirra de som medverkar. Som instruktör behöver

man vara orädd, ha mycket energi, glädje och visa till 150 % att man vill bjuda upp till en

“hjärndans”. Med hjärndans menar man inom MRR att de medverkande ska få möjlighet

att dansa med både kropp och hjärna, vilket blir i huvudsyfte instruktörens uppdrag där

man ska få känna glädje och entusiasm i det som instruktören visar (Larsson & Ericsson

2017, ss. 14-15).

Instruktörens mimik och rörelserna behöver vara tydliga, överdrivna och stora för att

kunna följas av MRR gruppen. Musiken utgör en stor och viktig roll i MRR då den både

stöttar upp och hjälper till med att både förstärka rörelser, känslor och automatisering av de

moment som utövas. Den ger likväl en känsla av igenkännande och en naturlig förståelse i

vad som komma skall (Larsson & Ericsson  2017, s. 14, 17). Musiken varieras i samband

med de karaktärsdrag som vill uppfyllas, exempelvis om gruppen ska gunga i armkrok är

det ytterst passande med en valstakt.

17



Förutom att musikern kompar, sjunger hen och ger guidade meningar vid avslappnings

moment och är den som verbalt använder sitt språk. Som musiker inom MRR ligger inte

syftet i att ackompanjemanget behöver vara perfekt, utan kräver inte mer än en

uppbyggnad mellan tre ackord och ett ackord som väcker ett intresse i gruppen (Larsson &

Ericsson 2017, s. 15). En MRR-session kan variera mellan 45 minuter till en timme och

beroende på grupp innefatta de fem A:na för att på bästa sätt ge gruppen det den behöver.

Avslutningsvis ett citat av Lasse Hjelm: “Det finns inget som heter tålamod, du ska ha

kunskap att vänta” (Larsson & Ericsson 2017, s. 18). Detta citat säger mycket om

människans utvecklingsprocess, då man i MRR har en medvetenhet om att alla människors

utvecklingsprocesser får och kan ta olika lång tid.

2.2.2 MUISK
Under 80-talet utformade Lasse Hjelm en modell som är uppbyggd på de

musikterapeutiska tankarna. Denna modell gav han namnet MUISK som står för “musik

inför skolan”, och inriktar sig för de barn som ska börja skolan men kan likväl genomföras

på förskola eller i lågstadiet. Syftet med MUISK är att den ska vara anpassad för elevens

individuella behov samt i ett samarbete med musiklärare på skolan och som på så sätt kan

stötta elevens utveckling utanför fastställd skolundervisning eller som ett komplement

under skoltid (Hjelm 2005, s. 137, 141).

Med MUISK-modellen ville Lasse fånga upp de barn i förskolan som var i behov av extra

stöd och anpassning och på så sätt ge dem utvecklingsmöjligheter genom att se på

helhetsutveckling i den utvecklingsfas eleven befinner sig i och på så sätt främja deras start

inför kommande skolgång. MUISK innehåller dans, rörelse, ljudskapande, instrumentspel

och sång där de olika momenten syftar på att utveckla grov och finmotorik, perception,

socialt samspel i grupp och identitetsskapande (Hjelm 2005, s. 141-142).

2.2.3 Rörelse i skolan
Enligt Hjelm finns det många sätt att hjälpa elever med svårigheter i skolan genom att som

lärare, vårdnadshavare eller institution se över elevers fysiologiska och funktionella

svårigheter istället för pedagogiska. Med detta menar han att många elever besitter

svårigheter som outvecklad bålrotation, hand utveckling, låg muskeltonus eller svag

sidoskillnad som på så vis kan medföra svårigheter för elevens skolarbete (Hjelm 2005, s.
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147-148).

Fysioterapeuten Ulrika Myhr, som tidigare nämnd har inom sitt yrke ofta konsulterat vid

skolor för att öka förståelse om barns sittande. Enligt Myhr finns det flertal elever som

besitter svårigheter att sitta still i skolan. Detta behöver inte betyda att en elev har en

diagnos, utan kanske besitter andra svårigheter som kan spela roll exempelvis outvecklad

motorik. En outvecklad motorik kan i sig innebära att elever kan få svårt att fokusera, då

det kan skapa blockering i deras lärprocesser (Myhr 2015, s. 7). Frågan varför elever inte

kan sitta stilla brukar grunda sig att eleverna fattas en statisk balans dvs. motorisk kontroll

och brukar i de flesta fall inte handla om att eleven vill identifiera sig som en bråkstake

(Myhr 2015, s. 34).

Enligt Myhr behöver det finnas en balans mellan rörelse och en god dynamisk sittställning

i skolan, vilket hon försöker uppmärksamma bland skolledare, rektorer och lärare. Myhr

poängterar likväl att elevens motoriska kunnande är starkt kopplat till elevers närvarande i

lek med andra kamrater och i sårbarheten om mobbning uppstår (Myhr, 2015, ss. 7-8).

Då samhället styr skeppet mot en mer digital värld kan detta medföra negativa faktorer dvs

en mer stillasittande vardag, vilket är ett problem som inte fanns i samma utsträckning för

15 år sedan. Både utomhus och inomhusmiljön har stor betydelse för motorisk aktivitet i

elevernas liv och för deras motoriska utveckling. Att ha en varierad miljö där elever får

möjlighet till stora och fria ytor är viktiga delar att ha i åtanke (Myhr 2015, s. 7, 14).
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3 Skolans verktygslåda

Som redan nämnts, utbildar jag mig parallellt till grundlärare mot arbete i fritidshem med

inriktning musik. Under min utbildning har jag sammanlagt varit ute på fyra VFU

(verksamhetsförlagd utbildning) perioder, både inom musikämnet och på fritidshemmet.

Under mina perioder har jag fått mycket utrymme för deltagande observation, både genom

elevernas lek och verksamhetens styrda aktiviteter.

Vid ett rast tillfälle introducerade jag eleverna för hopprep. Många av eleverna blev

intresserade och ville gärna delta, medans några elever uttryckte “Jag kan inte”!

Vid detta tillfälle var eleverna i åldrarna 8-9 år och för några av dem var hopprep en

främmande aktivitet, vilket fick mig att börja fundera.

3.1 Vad säger läroplan?

Svensk skola har som uppdrag att gagna elevers utveckling samt skapa lust för ett livslångt

lärande samt en likvärdig utbildning. Vidare beskrivs hur elever ska få möjlighet att både

söka och finna sin egenart för att på så sätt kunna vara delaktig i samhället och bli sitt

bästa jag under ansvar av sin självständighet. Skolan ska likväl känneteckna omsorg,

utveckling och välbefinnande hos den enskilde eleven (Skolverket 2019, ss. 5-6).

En stor del av svenska skolans elever ägnar sina eftermiddagar i fritidshemmets

verksamhet, där eleverna ska erbjudas en meningsfull fritid med förutsättningar i elevers

intressen, behov och erfarenheter. Likväl ska eleverna erbjudas rekreation och tid för

återhämtning (Skolverket 2019, s. 22), likväl ordet rekreation hänvisas i de centrala

innehållet inom ämnet musik och biologi (Skolverket 2019, s. 159, 166).

Under förskoletiden ska eleverna både få möjlighet till att utveckla en mångsidig

rörelseförmåga samt bli erbjuden fysisk aktivitet och få vistas i olika varierande
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naturmiljöer. Skolan ska bidra till att eleverna känner glädje för fysisk aktivitet som på så

sätt kan generera till att dem skapar egen vilja av att vara fysiskt aktiva (Skolverket 2019,

s. 19). Dessa riktlinjer fortlöper genom hela grundskoletiden.

Skolan ska likväl ge förutsättningar i området digital teknik dvs. utveckla förmåga genom

att lära sig hantera digitala verktyg som medför digital kompetens och som skapar

inställning för att främja entreprenörskap (Skolverket 2019, s. 8).

3.2 Diagnoser och psykisk ohälsa

På folkhälsomyndighetens hemsida beskrivs att många elever i skolan lider av psykisk

ohälsa som yttrar sig både psykiskt (oro, ångest, irritation, sömnproblem etc.) samt fysiskt

(huvudvärk, magbesvär, yrsel etc.). Detta är något som behöver förebyggas inom skolans

verksamheter. Vidare beskriver de förebyggande metoder som skolor kan jobba mot för att

få rätsida på problematiken. Här innefattar metoder som att förebygga samhörighet, läran

om psykisk ohälsa och individuellt stöd utav lärare (Folkhälsomyndigheten, 2022a).

Statistik från en enkätstudie från år 2017-18 visade att sex av sju elever i åldrarna 11 till 15

år upplever sig tillfreds med livet. Trots detta visar statistik på att flickor och pojkar, trots

sin tillfredsställande ställning till livet berättar om att de lider av psykiska och fysiska

besvär. Enligt en grupp visade det sig att 62% av 15-åriga flickor haft upprepade besvär, en

annan visar likaså på 30% av pojkar i åldrarna 11 och 13 år. Statistiken visar likväl på att

att procenten av psykisk ohälsa har ökat sedan 1980-talet samt en höjning på barn från 11

årsåldern. Folkhälsomyndigheten visar likväl statistik från år 2019, där de visar sig att 7%

av pojkarna samt 6% av flickorna uppsökte vård för sina besvär. Barnens åldrar låg mellan

10-17 år.

Denna studie visade på att mest förekommande diagnosen bland barnen var Adhd och det

nästkommande var autismspektrat (Folkhälsomyndigheten, 2022b). Adhd (attention deficit

hyperactivity disorder) är en diagnos som utger sig i en hyperaktivitet som gör att man har

svårt att kontrollera sin uppmärksamhet. Personer med Adhd kan ha svårt med sin

koncentration och impulskontroll. Elever med adhd behöver få rätt förutsättningar för att
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kunna få en bra skolgång, vilket annars kan generera i att eleven blir problemsökande eller

“lever i sin egen värld” (Karlsson 2020, ss. 24-25).

Diagnosen autism spektrum är en diagnos som utger sig genom att personen tar in för

många sinnesintryck på samma gång, vilket ger svårigheter i att sortera dessa intryck i de

sensoriska delarna i hjärnan. Personer som lever med diagnosen har ofta ett stort behov av

rutin och struktur samt kan, beroende på vart i spektrat personer befinner sig behöva

stöttning i att förstå andras känslor samt hur deras uppförande kan tolkas för att nämna

några svårigheter (Karlsson 2020, s. 25).

I svensk skola ska alla elever ha tillgång till elevhälsa, där det kan få hjälp vid exempelvis

specialpedagogiska eller psykologiska behov (Skolverket, 2022), vilken alla enligt lagen

har rätt till.

Inom specialpedagogiken talar man om olika perspektiv där man undersöker svaren på

problematik som uppstår i skolan. Ett av dessa är individperspektiv, vilket innebär att fokus

läggs på personen, som på så sätt blir ansvarstagare för sin egen problematik. Det talas

likväl om diagnostisering och att den blir central inom detta perspektiv, vilket kan både

skapa positiva och negativa känslor hos den enskilde eleven. Enligt Skollag (SFS

2010:800, 3 kap. 10 §) ska inte diagnoser vara i huvudsak för att få rätt stöd i skolan utan

alla barn - med eller utan diagnos ska få stöd och hjälp i skolan (Ahlberg 2016, ss. 42–44).

Enligt Myhr behöver elever mycket utrymme för rörelse för att på så sätt kunna

koncentrera sig under skoltid. Detta gäller speciellt för de elever som har koncentrations-

svårigheter. På grund av de stora klasserna som förekommer i dagens skola, kan skapa oro

menar Myhr. Detta bör finnas med i skolpersonalens tankar då alla elever inte mäktar med

att vistas i ett klassrum med 25-30 elever. Då behöver möjligheten för en mindre grupp

finnas för att erbjuda eleven koncentration (Myhr 2015, ss. 52-53).
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4 Fallbeskrivning

4.1 Tjorven

Tjorven är en fartfylld 60-åring med många bollar i luften som gärna sker samtidigt.

Tjorven är en varm och kärleksfull person, men känner ofta ett behov av kontroll i många

av de situationer hon hamnar i. Tjorven har ett krävande och stressigt arbete där hon

dagligen möter människor i svåra situationer. Yrket tar mycket energi, där hon ofta känner

sig trött och får svårigheter att koppla av.

Under sin skolgång och genom sitt vuxna liv, har hon tampats med dyslexi. Detta har varit

svårt men Tjorven har aldrig givit upp och började som 40-åring studera vid universitet,

för att bevisa för sig själv att hon kan. Tjorven har barn med liknande svårigheter och på

grund av sina egna erfarenheter var hon noggrann med att barnen skulle få rätt till stöd i

skolan.

Under våren 2018 gjorde Tjorven en knäledsoperation på sitt högra knä. I och med detta

bytte läkare ut knäet till en konstgjord knäprotes. Tjorven gick under ett halvårs tid på

rehabilitering för att stärka upp sitt knä och kunde på så sätt återgå till det normala livet.

Under hösten 2021 började Tjorven få känningar i det vänstra knäet, med samma tendenser

som i det högra. Risken att få genomgå en likadan operation är stor, då Tjorven mellan

varven känner hög smärta i sitt knä. Detta har medfört att Tjorven de senaste månaderna

inte kunnat motionera eller träna på som vanligt.

I några år har Tjorven regelbundet gått på gruppträning. Dessa träningar består för det

mesta av aerobics och step-kondition. När instruktörerna visar steg känner Tjorven ofta att

det är svårt att hänga med. Om hon inte blir guidad steg för steg tappar hon ofta bort sig

och blir upprörd över situationen, ifrågasätter mellan varven instruktören som besvarar

med meningar som: “Känn pulsen” eller “följ musikens beat”. Detta är uttryck som för

Tjorven är svåra att relatera till. Vadå känn pulsen? Vad menar de? Vadå musikens beat?

23



I nästa avsnitt kommer jag utgå från de observationspunkter jag har fokuserat på gällande

Tjorven. Observationspunkterna är kursiverade, detta för att läsaren enkelt ska kunna följa

med i texten samt relatera till vad som skrivits under rubrik 2.1.2.

4.2 FMT med Tjorven

Som Tjorvens FMT-terapeut har jag lagt fokus på att få henne att slappna av, känna ro och

utveckla en inre puls. Första gången Tjorven kom till mig hade hon en påtaglig

pulssvaghet, vilket jag omgående kunde observera genom hur hon förhöll sig till

förhållandet mellan rum och tid. När jag som terapeut bekräftade Tjorvens slag kom inte

slagen i ett flöde. Detta kom att bli ett driv hos mig som terapeut dvs. att få Tjorven att

känna tillit till sin egen kropp, en plats för möjlighet att hitta sin inre kroppsrytm

(hjärtslag), som på så sätt skulle kunna ge spelet mer driv och rytm. Mitt andra fokus

gällande Tjorven var att finna en avslappnande stund samt en ro i hennes stressiga liv.

Under alla sessioner fanns där tillfällen då hon gäspade, kom ner i varv och slappnade av.

Detta skedde för det mesta under kod 1, som vi alltid började och slutade sessioner med.

Under de första sessionerna var Tjorven spänd, vilket jag kunde se på hals, axlar och ögon.

Det var tydlig att Tjorven behövde ha kontroll på vad som skedde i rummet och hon

kontrollerade samt följde mig med blicken i det mesta jag gjorde i rummet. Successivt har

kontrollen avtagit ju fler sessioner vi haft och efter cirka 10 sessioner kunde man känna att

Tjorven började bli harmonisk och kopplade bort saker runt omkring sig. Det var bara

Tjorven, jag och FMT.

Tjorven har sammanlagt fått 17 sessioner FMT-behandlingar där hon fått inslag av spel på

flöjt och anka. Flöjtspel har jag använt för att ge henne en idé om tonföljd samt association

till en durskala (c-dur). Spel på anka har varit som ett komplement för att skapa ett flöde i

Tjorvens spel av koder, vilket visat på god utveckling där hon kommit ner i varv och

andats ner i diafragman. Under alla sessioner har Tjorven och jag har haft god samverkan

där hon har visat på fin uppmärksamhet, tagit emot och givit tillbaka stockar samt lyssnat

på startton och avslut. Tjorven har visat på god stabilitet och KFU under alla sessioner.

Under de första 10 sessionerna hade hon som vana att snurra fötterna runt stolsbenen
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istället för att ha dem grundade i marken. För att utveckla detta vidare valde jag att ta av

mina strumpor och vara barfota, vilket uppmuntrade Tjorven till att göra likadant. Utefter

detta lade jag olika objekt på golvet såsom balansdyna, böcker eller papper. Detta har även

medfört att Tjorven grundat fötterna på objekten och gjort det naturligt. Hon har likväl fått

möjlighet att variera sin sittposition med sittdyna, balansboll samt fått arbeta stående för

att utveckla sin kroppskontroll och vestibularis. Detta har även medfört att sittandet på

balansboll givit Tjorven möjlighet att hitta sin inre puls när hon studsar. I och med detta

har hon följa sina inre pulsslag och jag har bekräftat spelandes utifrån den pulsen. Tjorven

har ibland fått ha en boll mellan sina knän i samband med kod spel, detta för att förstärka

stabiliteten i knäna.

Tjorven har visat på god liksidighet under alla sessioner och visar inga svårigheter med att

använda en specifik sida av kroppen. Hon blir svettig under sessioner och har uttryckt att

det är som ett härligt träningspass, detta anser jag som terapeut är att hon får igång

kroppsdelar som dagligen inte använts. Det har likväl varit viktigt på grund av Tjorvens

situation gällande knäproblemen.

Tjorven visar på goda separata sidorörelser och hennes högra handfunktion är god, med

ett stadigt grepp runt stocken samt inga tecken på taktilt försvar, dvs hon har inga problem

med att ta i olika matieral terpeuten erbjudit. Under sessionerna har Tjorven utvecklats

från att till en början spela något osammanhängande eller långsamt till att succesivt hitta

en puls och rytm där det svänger när hon spelar. Tjorven har visat på att hon är

högerdominant och hennes vänstra handfunktion är likväl den god, detta kan ses genom att

hon under alla sessioner tagit emot stock i vänster hand samt inte visat några känslor över

att det skulle vara jobbigt. Precis som i högra sidan har Tjorven hittat puls och en god rytm

när hon spelar med vänster sida. Både höger och vänster handledsfunktion är goda.

Tjorvens perceptuella förmågor har under sessionerna utvecklats. Om man tittar på det

auditiva märktes inledningsvis att Tjorvens gärna lade handen på instrument för att dämpa

dessa de första 9 sessionerna, detta har under tiden utvecklats till att hon inte lade handen

på instrument de sista 8 gångerna. Visuellt har Tjorven haft ett stort fokus på vad som

ställts fram i rummet och sökte ofta mina ögon under sessionerna. Hon har god öga-

handfunktion då Tjorven tittar var hon slår. Under de första gångerna kunde jag observera
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att instrumenten tycktes försvinna ur Tjorvens synfält om instrumenten ställdes en bit ut åt

sidorna, vilket gav Tjorven en utmaning att följa med, med kroppen och möjliggjorde att

hennes motoriska planering utvecklades i samband med andra funktioner som bålrotation

och svank.

Tjorvens vestibulära sinne verkar fungera bra samt hennes proprioception, vilket  blev

tydligt eftersom Tjorven automatiserar sina rörelser. Ser man till korsrörelse, då Tjorven

ska över medianlinjen gör hon detta utan större svårighet och har kunnat hantera detta åt

både höger och vänster. Här finns utvecklingspotential, då Tjorven gärna svepte i en

horisontal linje med stock/hand på trumma istället för att slå vertikalt upp och ner.

Förmågan att spela med både höger och vänster fot är god och har varit en rolig del i spelet

med Tjorven. Under sessionerna har hennes andnings- koordination utvecklats, där vi

tillsammans haft väldigt roliga stunder med god samverkan och mycket skratt. Tjorven

visar god andnings-koordination i spel med anka till koder, vilket hjälper henne framåt och

skapar tydlig och bra puls. Tjorvens anpassning i blåset var ibland svårt men hon gav

aldrig upp, vilket var fint att se.

4.3 “Du gör någonting med mig”. Resultat av arbetet med
Tjorven

Efter många av våra sessioner har Tjorven uttryckt sig: Du gör någonting med mig! Som

terapeut blir man varm inombords och inser vikten av arbetet med FMT. Tjorven har, på

egen hand med musiken som verktyg, hittat sin inre puls som kan hjälpa i det vardagliga

livet exempelvis när Tjorven ska gå på träningspass eller klappa takten till en låt på en

konsert.

Om man ser till helhets-koordination hade Tjorven till en början ofta fötterna snurrade runt

stol pinnarna, som efter cirka 10 sessioner upphörde och utvecklades till fin stabilitet, med

fötterna grundade i golvet. Tjorvens axlar har varit något inaktiva, men rörligheten har

utvecklats och agerandet ser avslappnat ut men samtidigt ser jag att vi skulle behöva

fortsätta med vårt arbete. Tjorven har gäspat mycket under sina 17 sessioner med mig,
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vilket jag tolkar som att hon känner sig trygg och avslappnad då hon är här och nu i

rummet. Detta har likväl medfört att halsens senor och muskler har slappnat av och inte ser

lika spända ut som den gjorde vid de första sessionerna.

Sammanfattningsvis har det varit en ynnest att få spela och följa Tjorvens utveckling. Jag

ser att hon mår mycket bra när hon får vara i FMT-rummet och spela. Tjorven har “knäckt

koden” angående sin inre puls och rytm, vilket var en av de stora anledningarna till varför

Tjorven började gå på funktionsinriktad musikterapi. Jag anser sessionerna som klara, men

att Tjorven är välkommen tillbaka när hon behagar.
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5 Gruppen MRR

Som redan nämnts bedrivs Musikgympa, Rörelse och Röst i en tvåsamhet, då jag under

min praktik fick sällskap av min kurskollega Johanna Sjöberg Olson. Vi är stationerade i

samma stad och utvecklade tillsammans en repertoar. Varje session var 40 minuter lång

med blandat innehåll för både kropp och själ. För att utveckla vår profession inom de båda

moment som tillhör MRR, bestämde vi att - varannan vecka byta plats, där ena gången en

spelade piano och sjöng, medans andra veckan vara ansvarig instruktör. Tillsammans med

aktivitetsansvarig på plats bestämde vi oss för att ses en gång i veckan under vårterminen

2021, totalt 10 veckor. Arbetet skedde under rådande pandemi, men som trots detta

fungerade mycket väl.

5.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Vår MRR-grupp bestod av en samling damer från en avdelning vid ett äldreboende och

innefattade 5-10 personer inklusive personal. Äldreboendet ligger i en stor byggnad med

tillgång till många salar. Lokalen vi fick tillbringa våra pass i var ett stort och luftigt rum,

där det fanns gott om plats för alla. För att skapa en välkomnande känsla såg vi alltid till

att rummet var förberett med stolar och eventuella sittdynor som damerna kunde sitta på

samt rikligt med utrymme mellan stolarna så att rörelserna kunde utövas ordentligt. Vid

varje tillfälle var det alltid 2-4 personal på plats då gruppens motoriska förutsättningar

varierade där några damer var rullstolsburna, några gick med rullator och några gick

obehindrat.

Några av damerna i gruppen levde med demenssjukdom, en sjukdom som innefattar en

övergripande avvikelse på de intellektuella funktionerna med försvagning av minne,

personlighetsförändring och det rationella tänkandet (Larsson & Rundgren 2011, s. 295).

Hos demenssjuka personer minskar likväl intaget av acetylkolin (bidrar till inlärning och

minne) och serotonin (bidrar till välbefinnande och glädje) som är viktiga signalsubstanser
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i hjärnan. Eftersom demenssjukdomen kan se olika ut (beroende på individ) fick vi ibland

möta både glada och mindre glada damer. Beroende på dagsform hade vi deltagare som

aktivt deltog i varje moment och några som upplevdes fysiskt passiva. Trots detta kan man

inte veta vad som sker inom personerna, det som ser passivt ut kan likväl vara aktivt.

Jag vill specifikt belysa en dam i gruppen, som berättade för oss att hon under sin ungdom

hade dansat mycket styrdans. Innan MRR-passets avslappnings del hade vi alltid en

återkommande styrdanssång inplanerad, som antingen var en vals eller foxtrot. Här kunde

de bli både allsång, armkroken eller klappar med händer. Denna dam upplevdes oftas

passiv och deltog mest i det som henne själv behagade. Hon hade oftast benen i kors under

hela passet, tills just detta moment kom: Då hon sken upp, ställde sig upp och började

dansa och sjunga med. Det var som att hon kom tillbaka till ungdomens tid, där hon

obehindrat kunde föra sig till musiken. Dessa stunder kommer jag bära med mig och som

för mig bevisar musikens kraft, speciellt för en dement person.

5.2 Arbetet med gruppen

Programmet vi utformade har i sin helhet varit det vi både blivit tilldelade under vår

utbildning samt lärt oss under tiden av våra lärare Margareta Eriksson och Karina Larsson,

dem som har utvecklat MRR-modellen. Med deras program som grund har vi sedan under

tiden kunnat väva in eget material i form av valda sånger och rörelser.

På grund av gruppens funktionsvariation fokuserade vi på att anpassa passet till ett

dynamiskt program, där de första 8-10 melodierna hade sitt fokus på rörelser i form av

uppvärmning av kropp samt att skapa en lustfylld stämning i rummet. Vi ville att gruppen

skulle få möjlighet att både sträcka och stretcha ut kroppen såsom nacke, armar, ben, bröst

och rygg. Eftersom deltagarnas funktioner varierade erbjöd vi rörelserna där damerna

gjorde de rörelser som kändes bra för dem dvs. inga krav på att göra exakt som instruktör.

Melodierna erbjöd likväl rörelser som fokuserade på att rulla på axlar och klappa händer.

Att klappa händer blev likväl det, ett sätt att skapa lustfylldhet men även en bra start att få

kontakt med sitt kinetiska sinne (känsla för sin egen kropp).
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Vidare blandade vi in andningspauser som ett återkommande moment genom hela passet

med fokus på att med kroppsspråk guida deltagarna i att ta tre djupa andetag, sakta och

skönt. Rotation av kropp var likväl det delar som var återkommande genom passets gång,

allt från rotation av nacke, ro på sidorna av sin egen kropp med hjälp av en taktil pinne

samt rotera i cirklar med sin bål. Detta var moment som de flesta av våra deltagare gjorde

och såg ut att uppskatta.

Eftersom några av våra deltagare var rullstolsburna och några i behov av rollator kunde

man se att dem lever begränsande motoriska liv, där jag upplevde att vi genom vårt arbete

med MRR blev ett bra komplement i deras vardagsmotion, för den specifika sjukdom och

åldersgruppen.

Likväl arbetade vi med moment som utmanade korsning av medianlinjen i form av en

“ormning”, med armarna ihop och handflatorna pressade mot varandra sveptes kroppen

sida till sida som uppåt vandrade mot taket. Sedan tog sig armarna sakta neråt tillbaka till

bröstet, som var dess startposition. Ett viktigt moment för att få kopplingen mellan

hjärnhalvorna att samarbeta.

Precis som andnings pauserna lade vi in pulshöjande delar, där syftet var att ge gruppen

utrymme att ställa sig upp och sätta sig ner. Detta moment kunde vara något svårt för

deltagare i gruppen, vilket gjorde att vi drog ner på tempot i musiken för att på så sätt

skapa känslan av att alla fick möjlighet att delta och att det fick ta tid. Här var personalen

till stor hjälp, som stöttade upp genom att hålla i rullator eller lägga en hand på ryggen.

Vi hade likväl ett moment med mimik, som vi valde att spela i dur och moll och på så sätt

associera de olika stämningar. När ett durackord lades, gjordes uppiggande grimaser

medans mollackord formade grimaser som såg argare ut. Moment i form av munmotorik

lades likväl in här såsom att räcka ut tungan, göra pussljud, slängkyssar och klicka med

tungan. Detta var ett roligt moment, där vi kunde få härliga skratt från våra deltagare. Att

använda sig av dur och moll var ett bra drag, då det skapade rum för alternativa rörelser,

som på så sätt kunde fokusera på olika ansiktsmuskler.
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5.3 Resultat av arbetet med gruppen

Att arbeta med MRR i denna åldersgruppen var väldigt givande och intressant, då några

deltagare uttryckte att det var skönt att få igång kroppen. Detta kunde man likväl känna på

personalen som deltog, då deras arbete kan innefatta tunga lyft som sliter på kroppen. Att

få möjlighet till denna form av aktivitet som innehåller den fem A:na (anpassning,

avläsning, andning, avspänning & aktivering) blev på så sätt lika givande för personal som

för damerna, en möjlighet att få chans till “hjärndans” som på så sätt genomsyrar hela

kroppen.

Efter första sessionen satte vi oss ner för reflektion och var väldigt glada över hur roligt vi

hade tillsammans som instruktörer samt med gruppen. Vårt innehåll hade en bra variation

och en god balans av rörelse och avslappning, men vi var samtidigt överens om att

musikens tempo hade tendenser att bli något snabb. Detta hade vi samtidigt överseende

med, eftersom det var vår första gång och något vi tog med oss till framtida pass. Detta tog

vi med oss till nästa pass och försökte hela tiden att anpassa tempot till gruppens behag.

Eftersom variationen på gruppens motoriska förutsättningar var stor insåg vi dessutom att

vissa rörelser behövde läggas in och tas bort, vi behövde anpassa och se till gruppens

behov, som exempelvis för de deltagare som var rullstolsburna. Därefter gjorde vi några

rörelser sittandes på stol istället för att ställa oss upp för att på så sätt visa på att det går att

utöva rörelsen sittandes.

När det kommer till avläsning fick vi vid några tillfällen gå in och stötta verbalt då vi fast

bra kroppsspråk inte alltid nådde hela vägen fram. Detta på grund av att några i gruppen

kunde behöva höra oss berätta vad som skulle komma härnäst exempelvis när vi delade ut

stockar för vårt taktila moment de det kunde hända att deltagarna tog emot taktil pinnen

men som sedan lades ner på golvet. Om vi skulle ha fortsatt med MRR med denna grupp

är detta något som skulle kunna utvecklas.

Våra moment med andningspauser har varit mycket bra för denna grupp, där dem har fått

möjlighet till bukandning. Detta är viktigt på grund av några deltagares demenssjukdom

samt funktionsvariationer, där dem möjliggjorts att få bukandas, speciellt för de deltagare
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som var rullstolsburna, då deras kroppshållning fick möjlighet att förbättras. Detta var en

lugn och skön stund där man kunde känna att många av dem kom ner i varv och kunde

återhämta sig under passets gång. Just därför är variationen av pulshöjande och andnings

moment varit bra för denna grupp.

Avspännings momenten med de taktila pinnarna och avslappning med beröring av sin egen

kropp har varit delar som har varit väldigt uppskattade av deltagare. Att med den taktila

pinnen stryka/rulla den över sina lår var ett moment som var väldigt mottagligt. Många

blundade vid detta moment och jag upplevde att många deltagare såg momentet som

njutbart. Det skapade stimulans och “må bra” hormon (oxytocin). Vid några tillfällen hade

vi likväl några damer som somnade av stämningen där jag upplevde att sång och pianospel

skapade en harmonisk känsla i rummet.

Avslutningsvis upplevde jag att vi under våra 10-sessioner erbjudit god aktivering till

damerna och dess personal. Vi skapade en lustfylld stämning som de kunde känna sig

trygga i, som var återkommande och något dem visste skulle hända en gång i veckan.

Efteråt har vi fått höra att de frågat efter mig och Johanna, vilket jag tolkar som att vi

under dessa 10 veckor gjort ett gott intryck på dem.
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6 Slutord

6.1 Tjorven

Sammantaget praktiserade jag tillsammans med Tjorven 18 gånger, vilket gav mig mycket

utrymme och möjlighet till att både pröva och ompröva inför min framtida profession.

När jag tittar tillbaka på mina första sessioner med Tjorven kan jag se brister i mitt arbete

som jag vid den tidpunkten tyckte var svåra men som jag idag inte ser som något hinder i.

På så vis kan jag likväl se min egen utveckling som hennes, vilket gör att jag känner mig

stolt och redo att inta min roll som FMT-terapeut. Som terapeut kommer det generera i att

nästa gång jag möter en adept med liknande svårigheter har jag, tack vare Tjorven fått en

skjuts framåt i rätt riktning.

Så från djupet av mitt hjärta, tack Tjorven!

6.2 Damerna

Efter 10 veckor med damerna uttryckte personal att deras damer varit mycket piggare och

gladare under och efter MRR-sessionerna. Alla har deltagit på sin nivå och efter sina

förutsättningar, vilket har varit fantastiskt att följa.

MRR visar på att modellen fungerar och gör sig mycket bra på ålderdomshem då modellen

ger stimulans åt både deltagarna och personal. Jag upplever att det skapar en gemenskap,

där personer får möjlighet och tid att både se och ta in varandra och som på så sätt skapar

ett sammanhang. Något som alla människor behöver.

I MRR finns det stora möjligheter för gemenskap och eftersom modellen inte är statisk,

varken inom innehållet eller i musicerandet skapar det en känsla av att vara i nuet.
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Något som jag alltid kommer bära med mig är under en av sessionerna, när vi skulle

avrunda efter vår avslutningssång. Alla satt tysta och tog in varandra i rummet. Då

personal (P) vänder sig till gruppen och säger till deltagarna (D).

(P) Ni verkar så mycket piggare och gladare nu efter att ni fått ha musikgympa.

Därpå en av deltagarna (D) vänder sig till hen och utbrister:

(D) Ja, du också!

Så från djupet av mitt hjärta, tack damer!

6.3 Skolans framtid

Efter att jag varit på mina VFU perioder började jag som tidigare nämnt fundera och som

genererade i tankarna om att gå tillbaka till basic dvs sinnesintryck och grundmotorik.

Detta är något som jag upplever har kommit i skymundan i samband med att vår digitala

värld tar mer plats i samhället. En ny generation som tidigt får möjlighet att spendera

mycket tid framför smarttelefoner och surfplattor. Något som likväl skolan erbjuder, både

på gott och ont enligt mig.

Så som skolan är uppbyggd idag innebär den en resultatstyrd utbildning med mål, krav och

bedömning som ständigt begärs av eleverna. Jag anser att det ställs för stora krav på den

enskilda eleven där resultatet blir centrerat istället för lärandet och den process som

behöver bearbetas för inlärning.

Skolan är till för alla, men känslan inför den ser olika ut hos varje elev, vilket på många

sätt kan tolkas i och med statistiken från folkhälsomyndigheten. Trots känslan av

tillfredsställelse, är det en skrämmande statistik som visar på att barn och unga lider av

psykisk ohälsa.

Denna problematik behöver ses i vitögat. Trots elevhälsans gedigna arbete som har sitt

syfte att förebygga dessa. Jag tolkar det på många sätt som att det “stirras blint” på

individperspektivet.
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Precis som skollagen visar, ska inte diagnoser stå i fokus för att på så sätt bli erbjuden

hjälp i skolan. Här ser jag att FMT-modellen skulle passa utmärkt in som insats som

främjar elevernas rörelse och inre hälsa. Vi arbetar med hela människan - kroppen till

knoppen, observerar svårigheter, samverkar, fokuserar på kravlösheten och sätter inga

diagnoser. Vilket ger möjlighet att både stärka elevers självkänsla och självförtroende inför

sitt skolarbete.

Ett samarbete mellan professionerna - Elevhälsans personal, rektor,

ämnes/fritids/grund/speciallärare och FMT-terapeut m.m där vi kan ta tillvara på varandras

kunskap och får med helhetsbilden, där alla sinnen får vara med och samspela som enligt

mig kan främja elever skolgång.

Därför har jag som vision att FMT-modellen sätts på kartan runt om i landet, där vi

tillsammans inom olika yrkesgrupper och institutioner arbetar tillsammans och ser hela

människan framför oss.
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Bilaga 1

Observationspunkter
Skala

Inga=0 Märkbart=1-2 Påtagligt=3-4 Extremt=5-6

Anteckningar

Samverkan

Modell/logik

Rum & tid

Minne, association

Stabilitet/KFU

Muskeltonus

Svank

Sidoskillnad
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Separata sidorörelser

Handfunktion höger

Handfunktion vänster

Handledsfunktion höger

Handledsrfunktion
vänster

Motorisk planering

Perception:

Auditiv
Visuell

Vestibulär
Proprioceptiv

Taktil

Bålrotation

Öga/hand-koordination

Korsrörelse
Höger över vänster
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Korsrörelse
Vänster över höger

Andningskoordination
Anpassning

Styrka
Motorisk planering

Fot höger

Fot vänster

Höger hand – vänster fot

Vänster hand – höger fot

Anka

Duva
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Bilaga 2

Sammanställning FMT
Namn:

Född:

Vi har träffats tio gånger i FMT. Jag har observerat XXXXXXXX utifrån nedanstående

FMT-observationspunkter.

Samverkan:

Stabilitet:

Liksidighet:

Separata sidorörelser:

Handfunktion hö:

Handfunktion vä:

Handledsfunktion hö:

Handledsfunktion vä:

Perception:

Auditiv

Visuell

Vestibulär

Proprioceptiv

Taktil

Bålrotation:

Korsrörelse:

Fot hö:

Fot vä:

Fot och hand-koordination hö hand vä fot:

” ”   ” vä hand hö fot:

Andningskoordination:

Sammanfattning:
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Bilaga 3

Journal och kontrakt FMT/MRR

Godkännande samt underskrift/er om att filma.

Att filma är ett redskap för musikterapeuten i arbetet med FMT och MRR. Ingen film
lämnas ut eller visas på social media.

Namn: ______________________________________________

Personnummer: _______________________________________

Address: _____________________________________________

Email: _______________________________________________

Mobil: _______________________________________________

Närstående: ___________________________________________

Mobil: _______________________________________________

Ringa in nedanstående:

Får filmas? Får visas vid sammanställning?

Ja Nej Ja                    Nej

Datum: Underskrift:

_____________________                               _____________________
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