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1 Inledning

Det är min starka övertygelse att musik har en alldeles särskild styrka. Att musik påverkar

alla människor på ett eller annat sätt. Att vi genom musiken kan nå rum i människor som

inget annat kan. Att musiken, och framförallt FMT, kan förmå människor att göra saker de

inte trodde var möjliga.

Under läsåren 2020-21 och 2021-22 har jag gått utbildningen till Musikterapeut

FMT-modellen på Eskilstuna folkhögskola. Region Sörmland, som är skolans huvudman,

har varit initiativtagare till att starta upp utbildningen som nu våren 2022 släpper sin första

kull av nybakade musikterapeuter. Utbildningen har tidigare funnits på andra lärosäten,

men har legat i träda ett antal år. I detta arbete kommer jag att berätta om FMT-modellen -

hur den uppkom och vad den innebär. Jag kommer även att berätta om de erfarenheter jag

själv samlat på mig under utbildningens gång.

Tre personer, som betytt mycket för mig i denna process är Lasse Hjelm, skapare av

FMT-metoden och utbildningens två huvudlärare Karina Larsson och Margareta Eriksson,

FMT-terpeuter och skaparna av MRR. Trots att jag själv inte träffat Lasse, och trots att han

inte längre är i livet, är han fortfarande så närvarande när man talar om, och utför hans

skötebarn FMT. Han är helt enkelt FMT:s fader. Karina Larsson och Margareta Eriksson

har så generöst delat med sig av sina egna erfarenheter och inspirerat och väglett mig

genom denna tid. Till dessa tre känner jag en enorm och evig tacksamhet.

1.1 Min bakgrund

Musiken har alltid haft en central roll i mitt liv. Jag har fått berättat för mig att jag började

sjunga innan jag började prata, och tidigt drogs jag till alla pianon jag såg och satt gärna
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länge och klinkade. Den känslan jag fick av att sitta vid pianot då känner jag fortfarande,

kanske inte varje gång jag spelar men väldigt ofta. Den starka känslan av lugn, kreativitet,

läkning och glädje när fingrarna letar sig fram över klaviaturen, den känslan får jag inte av

något annat. Får jag dessutom sjunga samtidigt, ja då är lyckan total. Därför var det väl

ingen överraskning att musiken sedan kom att bli mitt yrke och min livsstil.

I min hemstad gick jag på Estetiska programmet under gymnasiet och för första gången,

sedan jag började skolan, fick jag känna att jag var omgiven av människor som var lika

mig själv. Vi levde musik och fick chansen att utvecklas tillsammans. I slutet av gymnasiet

fick jag för första gången höra talas om Funktionsinriktad Musikterapi - FMT och blev

genast fascinerad och mitt intresse var väckt.

De tre åren på gymnasiet ledde mig sedan vidare till tre ytterligare musikaliska år på olika

folkhögskolor. Här växte gemenskapen i musiken sig ännu starkare och övertygelsen om

att jag skulle ägna mitt yrkesliv åt just det blev än tydligare, men efter att ha ägnat mig

helhjärtat åt musiken i sex år kände jag ändå att jag ville vidga mina vyer och gick därför

en undersköterskeutbildning. Under utbildningen fick jag möjligheten att få ha väldigt bra

praktik och att få jobba med människor på ett sätt som jag tycker var väldigt givande.

Efter ytterligare ett år på folkhögskola och föräldraledighet med mitt första barn fick jag så

min första kantorstjänst - en tjänst på landet där jag sedan spenderade åtta år. Efter

påfrestande omorganisationer på min arbetsplats beslöt jag mig för att säga upp mig från

min tjänst. Jag vikarierade sedan på en annan kyrkomusikertjänst när jag råkade se att

utbildningen till musikterapeut FMT-modellen skulle starta, och aldrig har något känts så

självklart. Även fast ansökningstiden hade gått ut tvekade jag inte att höra av mig till

kursansvarig Margareta Eriksson och fråga om jag fick skicka in min ansökan ändå - och

det fick jag.

Att snart få landa i en examen som musikterapeut i FMT-modellen ger mig en känsla av att

få knyta ihop säcken. Med all min musikaliska erfarenhet i ryggen, och att få använda

musiken som verktyg till att möta och kunna stödja och utveckla människor på den nivå de

än må befinna sig på - det känns fantastiskt!
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1.2 Mina tankar och resa under utbildningen

På andra dagen av utbildningen fick vi bekanta oss med FMT på det viset att våra lärare

Margareta Eriksson och Karina Larsson agerade terapeut, respektive adept (patient).

Därefter fick några av oss elever möjlighet att få prova på att vara adept. När en av mina

klasskompisar satte sig på adept-pallen dröjde det inte länge förrän hen helt plötsligt

började gråta. Hen förklarade att hen inte var ledsen, utan att gråten var en stark reaktion

som bara “hände”. Där och då förstod jag att FMT, det är något alldeles särskilt, och att det

borde kunna nå alla människor.

När jag sedan kom hem från första närträffen var jag alldeles upprymd och fylld av

inspiration. Jag satte genast igång att nöta och nöta de, av Lasse Hjelm, specialskrivna

melodier vi skulle lära oss utantill. Melodierna som, i kombination med olika

uppställningar av attribut såsom trummor och cymbaler, kallas för koder - vårt främsta

verktyg i arbetet som FMT-terapeuter.

Under utbildningen har jag velat samla på mig så mycket erfarenhet som jag bara kan.

Dessa två år har gått fort, men jag har hunnit med att träffa adepter i ett åldersspann från 9

månader till 72 år. Det tycker jag känns häftigt! Jag har upplevt att alla mina adepter,

oavsett och oberoende av ålder, har kunnat ta till sig metoden.

Min utbildningsresa har inte varit spikrak. Nog har jag haft mina toppar och dalar under

denna tid; t.ex. när jag känt att kunskapen jag hittills samlat på mig inte räckt för att lösa en

uppkommen situation. Eller hur jag också upplevt att ju mer jag lär mig desto mer förstår

jag hur lite jag kan. Men jag har alltid landat i vad jag fått sagt till mig utav våra lärare

Karina Larsson och Margareta Eriksson, och som Lasse Hjelm själv beskriver i sin bok

Med musik som medel, som en självklarhet i FMT - nämligen Tre T:

- Tilltro till adepten

- Tilltro till metoden

- Tilltro till mig själv

Min kunskap räcker om jag minns dessa viktiga T.
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2 FMT-modellen

“I FMT kan jag göra det jag inte kan”

(Citat: Martin, fd FMT-adept, hösten 2021)

FMT-modellen består av en individuell musikterapi-form: Funktionsinriktad MuikTerapi,

och en form som utförs i grupp: MRR - Musikgympa Rörelse och Röst. Inom båda

terapiformerna vill man se till hela människan - dess unika förutsättningar - och genom att

använda musiken som medel skapa glädje och motivation som leder till utveckling av

människans funktioner.

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

FMT är, som rubriken lyder, Funktionsinriktad MusikTerapi, och grundades av pianisten

och musikläraren Lasse Hjelm i Uppsala under 70-talet. Lasse har komponerat

melodislingor som tillsammans med en specifik uppställning av attribut, såsom trummor

och cymbaler, skapar koder. Lasse var fascinerad av, och mycket påläst om, människans

utveckling och har efter Jean Piagets (biolog, filosof, psykolog och pedagog)

utvecklingsteori skapat koderna på det viset att de kan leda vidare till en annan kod, och

byggas ut, så att en stegring för att följa människans normala utveckling kan understödjas

(Hjelm 2005, s. 64). Hjelm har dessutom komponerat melodierna på ett speciellt sätt för att

stötta rörelsen man vill åt i koden; när tanken t.ex. är en uppåtrörelse med armarna stödjer

melodin den rörelsen genom att musikaliskt röra sig uppåt (Eriksson 2020).

Terapeuten använder pianot som sitt arbetsredskap och adepten ges möjlighet att spela på

attribut, med händerna eller med olika trumstockar och klubbor. Adepten ges också

möjlighet att spela olika blås-attribut, såsom flöjter och ACME-instrument (ett slags
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blås-attribut med olika ljud och motstånd som t.ex. anka och tågvissla), där andningen

aktiveras.

2.1.1 Bakgrund
I början av 70-talet tillfrågas Lasse Hjelm att starta ett musikprojekt med en grupp personer

på mentalsjukhuset Ulleråker i Uppsala. Syftet var att ge deltagarna en glimt av världen

utanför väggarna på sjukhuset, som en del i processen mot en öppnare vård. Under de sex

år som Hjelm arbetade på sjukhuset provade han sig fram med bl.a. kända visor och att rita

till klassisk musik, och fick på så sätt erfarenheter kring vad han upplevde engagerade

gruppdeltagarna bäst; enkla melodier och igenkännande.

Här upptäckte han också att musiken kan användas som en kommunikation utan ord. När

han ville samla gruppen var det inte alltid så lätt. Deltagarna hade många ursäkter för att

inte komma till den tänkta musikstunden, men när Lasse började spela på pianot samlades

gruppen snabbt och ett lugn lade sig i rummet. Han uttrycker det själv: Musiken gjorde

jobbet (Hjelm 2005, s. 31).

Eftersom gruppen av individer var ojämn hängde vissa med bättre än andra och det gav

Hjelm insikten att han istället skulle vilja jobba med musik på detta “vårdande sätt”

individuellt.

Under denna tid tillskrivs Hjelms projekt titeln: musikterapi. Även om han själv inte tänkt i

de banorna innan väcktes tanken, och efter att ha deltagit i en kortkurs i ämnet klarnade

tankarna än mer: han ville utveckla en musikterapi-form som han kunde stå för, där man i

stället för i grupp arbetade individuellt (Hjelm 2005, s. 29-36).

När Hjelm arbetade som musiklärare på kommunala musikskolan i Uppsala fick dess

rektor en förfrågan från Folke Bernadottehemmet, en barnhabilitering-avdelning under

Akademiska sjukhuset i Uppsala, och tyckte att uppdraget lät som något för Lasse.

Uppdraget var att under ett antal musiktimmar arbeta med, till största delen, CP-skadade,

rörelsehindrade barn och ungdomar. Hjelm fick stångas lite för sitt önskemål om att få
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jobba med eleverna en och en, men hittade argument i J. Piagets utvecklingsteori och

framhävde vikten av att arbeta utvecklande, och fick därmed igenom sitt förslag.

På Folke Bernadottehemmet fick Hjelm träffa en 12-årig flicka - Annika. Annika hade en

svår CP-skada, var rullstolsburen och talade inte. För att kunna hålla sig upprätt i rullstolen

behövde hon spännas fast med hjälp av en väst och remmar. När Lasse hälsade på Annika i

klassrummet fick han stifta bekantskap med verktyget Bliss. En slags karta med ett

rutmönster, där varje ruta innehåller en bild eller symbol. Han fick bevittna hur läraren

ställde Annika en fråga och hur hon med hjälp av kartan kunde svara. Annika var spastisk

(spänd och stel i sina muskler) och när hon skulle peka med handen på kartan åkte handen

och armen upp i en reflex och fastnade över huvudet på henne. Läraren väntade ut henne.

Till slut lossnade det, och Annika kunde peka sitt svar. Här föddes en idé hos Lasse om att

försöka återskapa situationen med Bliss i musikrummet. Han tog därför en bastrumma och

vände spel-skinnet uppåt och klistrade ett rött märke på det. När Annika fördes in i rummet

placerades hon framför trumman som nu förvandlats till en väldigt enkel Blisskarta. Lasse

lade an tre toner på pianot - som en fråga. Han väntade. Annikas svar kom som ett slag på

trumman. I samma ögonblick som Annikas hand träffade trumskinnet förstärkte och

bekräftade Lasse hennes svar med att slå an ett ackord på pianot. Hjelm hade spelat med

Annika, inte för. Deras ordlösa dialog fortsatte sedan på samma sätt: Lasse ställde en fråga

och Annika svarade samtidigt som hon fick en bekräftelse på sitt svar. En samverkan hade

startat. (Hjelm 2005, s. 40-41). Annikas läkare får chans att se henne “in action” i

musikrummet och uttrycker sig: “Det Annika gör vid trummorna hos Lasse… Det kan hon

inte göra!” (Hjelm 2005, s. 44).

Bastrumman byts sedan mot en mindre trumma och andra attribut lades till. Hela tiden

noggrant uträknat efter Annikas och de andra elevernas rörelseförmåga. Anledningen till

att Hjelm valde att arbeta med trummor är att han observerat människors dragning till just

trummor - få människor kan nog stå emot frestelsen att slå på en trumma om den finns

uppställd där man passerar. Att trummor inte är bundna till toner gör det också kravlöst att

spela på dem. Instrumenten är dessutom ställbara, och kan alltså anpassas så de skapar

förutsättningar för den rörelse man vill åt. Ytterligare finns en uppsjö av olika slags
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trumstockar och klubbor som kan väljas utifrån adeptens behov och förutsättningar.

(Hjelm 2005, s. 129).

Efter en händelse på Ulleråkers sjukhus där Hjelm fick erfara att en viss sång kan

framkalla starka negativa känslor beslutar han sig för att skriva helt nya melodier till sin

terapiform. Allt för att försäkra sig om att personen han jobbar med inte ska ha några

tidigare relationer och associationer till melodierna, utan att associationerna ska skapas i

musikterapin (Hjelm 2005, s. 63-64). Den kunskapstörstande Hjelm skaffar sig sedan mer

kunskap om barns utveckling och bygger därefter ett system där en viss uppställning av

attribut tillsammans med hans specialskrivna melodier skapar koder. Koderna följer

varandra i en ordning som anpassas för just den adeptens utveckling, och med Piagets teori

om att varje utvecklingssteg möjliggörs endast av det föregående steget, i åtanke. På Folke

Bernadottehemmet blir FMT 1976 likvärdig med andra terapiformer (Hjelm 2005, s. 15).

Två saker som var viktiga för Lasse var att: Musiken skulle användas som medel (det är ju

till och med titeln på hans egen bok om hur FMT-metoden blev till), och att han ville Spela

med adepten - inte för. Genom sin metod tycker jag verkligen att man kan säga att han

lyckades.

2.1.2 Studie på personer med Parkinson och kronisk stroke
2013 gjorde FMT-terapeuterna Margareta Eriksson och Karina Larsson, tillsammans med

filosofie doktor Åsa Rosin, studien; “Functionally oriented Music Therapy improve body

functions and the quality of life on patients suffered from a chronic stroke and on patients

with Parkinson’s disease”, som publicerades i Music and Medicine. I studien ingick 20

adepter, där 10 hade en parkinsondiagnos och 10 levde med kronisk stroke, och var i

åldrarna 4-78 år. Studien pågick under 30 veckor, där adepterna fick 20-minuters-sessioner

en gång i veckan i 20 veckor, hade uppehåll i 10, för att sedan få ytterligare en session

(Rosin et al 2013, s. 15). Förutom terapeuternas iakttagelser fick adepterna själva skatta

sina upplevda framsteg av ett antal funktioner i ett frågeformulär. Detta användes sedan

som underlag för resultatet. De funktioner man tittade på var de observationspunkter som

jag tidigare nämner, men patienterna fick även självskatta saker såsom generell
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koncentration, hur sov-kvaliteten upplevdes, sin självkänsla och koncentration vid läsning.

Studien visade tydligt att båda grupperna gjorde framsteg på samtliga funktioner som

skattades, men framförallt kunde deltagarna vittna om ökad livskvalitet (Rosin et al 2013 s.

16-18).

2.1.3 Några begrepp som beskriver FMT
Nedan listar jag några ord, med tillhörande förklaringar, som beskriver FMT; hur metoden

går till och hur den verkar. Förklaringarna är mina egna, och grundar sig på det jag tagit till

mig och lärt mig under utbildningens gång, men jag lutar mig också mot Lasse Hjelms

bok: Med musiken som medel.

FMT- metoden är:

● Individuell. Terapeuten arbetar med en adept i taget. Man arbetar utifrån

individens förmåga och unika förutsättningar.

● Ickeverbal, och använder musiken - koderna - som verktyg för att skapa en

kommunikation och samverkan. D.v.s. ingen talad kommunikation används.

Musiken utgör den ledande och bekräftande ingrediensen (Hjelm 2005, s. 12), och

används alltså som “frågor” och “svar”.

● Neuromuskulär. Från kroppen till knoppen (Hjelm 2005, s. 190). Det innebär att

impulser tillförs hjärnan genom muskler och nerver (Hjelm 2005, s. 11). Kroppen

utför först en rörelse och via nerver skickas sedan signaler upp till hjärnan som i sin

tur processar informationen. I många fall arbetar kroppen tvärtom och hjärnan styr

rörelsen, men i FMT är det alltså kroppens spontana rörelse och reaktion som sedan

befästs i hjärnan.

● Kravlös. I FMT finns inga uttalade mål och det ställs inga krav. Utveckling är det

som eftersträvas. Terapeuten instruerar aldrig adepten om vad den ska göra, utan

viljan och initiativen ska komma från adepten. Det vi som terapeuter kan göra är att

använda musiken som ett uppmuntrande medel.
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● Lustbetonad. Detta hänger ihop med punkten ovan: kravlöshet. Det ska vara

lustfyllt att vara i FMT-rummet. Musiken används som motivation. (Hjelm 2005, s.

12).

● Sinnesstimulerande. Våra sinnen hör nära ihop med vårt minne. Ju fler sinnen som

stimuleras desto bättre befästs rörelsen (Eriksson 2021). I FMT finns möjlighet att

stimulera samtliga sinnen;

- Hörseln stimuleras bl.a. med musiken; terapeutens pianospel och adeptens

spel på de olika attributen. Med olika attribut åstadkoms olika slags ljud och sinnet

stimuleras på olika sätt.

- Synen stimuleras t.ex. genom att adepten ser hur terapeuten arbetar med

att ställa upp koder, men också när adepten själv spelar på instrumenten, och hur

det ser ut i själva rummet.

- Känseln stimuleras bl.a. genom att adepten får möjlighet att spela med

olika slags trumstockar och andra attribut - här är variationsmöjligheterna nästintill

oändliga. Det stimuleras också av hur adepten sitter - hur känns stolen stolen mot

låren och rumpan?

- Balansen stimuleras exempelvis genom att adepten får möjlighet till olika

lägesskillnader; stående vs. sittande. Man kan också använda sig av olika

balansdynor och bollar för att stimulera detta sinne.

- Lukt och smak kan också stimuleras. Även om det inte är för avsikt att

dessa två sinnen ska stimuleras i FMT kan det hända att det görs ändå. Många är

känsliga för lukt och därför är det otroligt viktigt att man som terapeut har i

bakhuvudet att inte använda parfym och dyl. Vissa adepter kan vilja undersöka

attribut med sin mun och då stimuleras såklart även smaken. Här är det extra viktigt

att vi som terapeuter tänker på hygienen och ser till att rengöra attributen mellan

adepterna.

● Automatisering av rörelser. När en rörelse sker utan att man behöver anstränga

sig och tänka på hur den ska gå till är den automatiserad. Det finns många rörelser

de flesta av oss tar för givet; t.ex. att sätta den ena foten framför den andra när vi

går. Men om vi skulle vara med om en olycka som gör att vi bryter benet och
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behöver ha det i gips i några veckor så känns inte rörelsen lika självklar när vi

sedan får ta av gipset och ska börja gå som vanligt med benet igen. Vi behöver

stärka rörelsen för att kunna gå som innan. I FMT arbetar vi med att automatisera

olika rörelser.

2.1.4 Hur går en FMT-session till?
Eftersom FMT är individanpassat är det en komplex uppgift att förklara hur en

FMT-session går till, men många bitar är ändå talande för just FMT, och “FMT-tänket”

finns alltid med. Sedan är det terapeutens uppgift att kunna göra avvägningar och

anpassningar efter varje adept.

När adepten kommer in i rummet är det bra om det ser likadant ut varje gång, för att skapa

igenkänning och därmed trygghet. Det är en fördel att rummet är avskalat, för att minska

intrycken. För vissa adepter kan detta vara extra viktigt och rummet kan behöva vara

minimerat på saker för intrycken inte ska bli för intensiva. Rummet ska vara förberett

innan adepten kommer in. Det ska vara tydligt för adepten vad som ska hända för att det

inte ska skapas någon förvirring eller osäkerhet, och det ska bjuda in till spel.

Det första mötet med en adept handlar mycket om att läsa av och känna in för att

terapeuten ska kunna skapa sig en uppfattning om hur FMT-arbetet ska läggas upp. När

arbetet är igång gör en noggrann dokumentation det enklare för terapeuten att lägga upp

och analysera arbetet. Inför varje tillfälle är det bra att som terapeut ha en tydlig plan för

sig, men man måste alltid ha ett flexibelt tänk och vara beredd på att snabbt kunna ändra

sin plan. Sådant som kan spela in är t.ex. dagsformen hos adepten - det man som terapeut

haft i åtanke med dagens FMT-session kanske inte alls fungerar p.g.a. oplanerade yttre

omständigheter. Med tanke på den individuella anpassningen och helhetssynen på adepten

är detta tänk helt självklart och nödvändigt. Det finns en rad observationspunkter som vi

terapeuter har till vår hjälp när vi lägger upp arbetet med en adept. Dessa punkter går jag

igenom i nästa avsnitt (2.1.5).
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Under sessionens gång sitter terapeuten vid pianot och adepten erbjuds att spela på olika

attribut. Vi försöker få till en varierad session både vad gäller attribut, men även vad gäller

lägesskillnader (d.v.s. adepten erbjuds många olika justeringar på instrumentens höjd, men

får också sitta i olika höjder, sitta på olika attribut, och stå. Allt anpassat efter individens

förmåga) och rörelser. Ju fler sinnen vi stimulerar desto större möjligheter har vi att befästa

associationer och skapa automatiserade rörelser. När vi börjar med en kod låter vi alltid

adepten börja arbeta med sin dominanta sida (vilken sida som är dominant brukar visa sig

genom att adepten tar emot en stock som terapeuten håller fram med just den sida). Vi

växlar sedan till den andra sidan för att sedan, om koden är uppbyggd på det sättet, gå över

till att jobba med båda sidorna.

Lika viktigt som det är att starten på sessionen med den inbjudande känslan blir bra, lika

viktigt är det att få en bra avslutning så adepten kan gå från sessionen med en bra känsla i

kroppen. När den icke-verbala sessionen är över så kan vi givetvis tala med adepten, men

det är bra att undvika att tala om just sessionen. Adepten ska ges möjlighet att lämnas själv

med upplevelsen om vad hen just varit med om och få möjlighet att processa det i fred.

FMT är ingen “quick fix”, utan här behövs tid. Tid för kroppen att arbeta in, och

automatisera rörelser. Tid för hjärnans nätverk av celler att få byggas ut, utvecklas och hitta

fler och bättre vägar mellan sig.

2.1.5 Observationspunkter
Som FMT-terapeut sätter man inte, och jobbar egentligen inte heller utifrån, diagnoser. Att

ha kunskap om olika diagnoser kan förstås ge terapeuten en större förståelse för adepten

man har framför sig, men först och främst vill man se personen utifrån ett

helhetsperspektiv, och möjligheterna till utveckling hos varje individ. För att enkelt kunna

se vilken funktionsnivå adepten befinner sig på och följa dess utveckling har man till sin

hjälp ett antal observationspunkter. Man skattar adeptens funktion på de olika punkterna

med en 6-gradig skala där 1-2 innebär märkbart, 3-4 påtagligt, och 5-6 extremt. En nolla

innebär ingen anmärkning alls på funktionen. Genom att sätta siffror efter varje

FMT-session tydliggörs adeptens utveckling och blir lätt att följa.
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Nedan följer en lista med observationspunkterna och tillhörande korta förklaringar och

frågor som terapeuten kan ställa sig vid de olika punkterna. Förklaringarna är mina egna

och grundar sig på den kunskap jag samlat på mig under utbildningens gång, men jag lutar

mig också mot Lasse Hjelms bok: Med musiken som medel.

Samverkan - Kontakt och kommunikation. Finns ett samspel mellan adepten och

terapeuten? Om terapeuten t.ex. räcker fram en trumstock - tar adepten emot den? Svarar

adepten på terapeutens “fråga”? (På en låg utvecklingsnivå kan exempelvis ett “vick på en

fot” eller “nick med huvudet” vara den kommunikation som räcker för att terapeuten ska

kunna bekräfta signaler från adepten.)

Modell/Logik - Förstår adepten logiken i koderna och hur de byggs ut?

Rum/Tid - Märker adepten att det finns en början och ett avslut i koden? Hur är adeptens

spatiala förmåga?

Minne/Association - Minns adepten från förra gången? Finns det en association mellan

kod och rörelse?

Stabilitet/KFU - Ett ständigt återkommande uttryck inom FMT är KFU. Det betyder

Känsla För Underlaget (läs mer om KFU i 2.1.6). Under denna punkt tittar terapeuten efter

stabilitet. Hur sitter adepten? Man eftersträvar att adepten ska ha en stabil hållning, med

båda fötterna i golvet, och en god sittande ställning. Detta för att kunna tillgodogöra sig

FMT med så goda förutsättningar som möjligt.

Muskeltonus - Är adepten spänd eller slapp i sina muskler? Skiftar det mellan dessa?

Svank - Följer svanken med fint i rörelsen eller rör den sig som en fällkniv?

Sidoskillnad - Syns det vilken sida som är dominant? Är skillnaden stor?

Separata sidorörelser - Kan adepten göra olika rörelser med de båda sidorna samtidigt?

Handfunktion (höger respektive vänster) - Hur håller adepten stocken/använder sina

händer?

Handleds-funktion (höger respektive vänster) - Använder adepten handleden eller är den

stel? Finns en kontroll eller är handleden instabil?

Motorisk planering - Finns någon “för-rörelse”?
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Perception (de processer i hjärnan som tolkar den information våra sinnen ger oss) som i

sin tur är uppdelad i:

- Auditiv. Är adepten ljudkänslig? Det kan visa sig genom att hen t.ex. håller för

öronen. Hör adepten sämre på ena örat? Det kan visa sig t.ex. att hen vänder på

huvudet åt ena sidan. Hör adepten att koden har en början och ett avslut.

- Visuell. Ser adepten instrumenten? Blir adepten distraherad av andra saker i rummet

som söker dess visuella uppmärksamhet?

- Vestibulär. Balansen. Uppfattar adepten vad som är upp och ner? Är det några

rörelser som påverkar adeptens balans? Hur ser nystagmus-rörelserna i ögat ut?

- Proprioceptiv. Hur känner adepten av sin kropp i förhållande till omgivningen?

Kan hen avväga den styrka rörelsen som behövs för momentet?

- Taktil. Alltså vår känsel. Finns det några stockar som adepten inte tycker om att

hålla i? Vill hen gärna känna med händerna på trummorna?

Bålrotation - Kan adepten vrida kroppen utan att behöva flytta den? Sitter rotationen högt

i överkroppen eller lågt? Kan övre och nedre delen arbeta oberoende av varandra?

Öga/hand-koordination - Följer ögat handens rörelse?

Korsrörelse vänster över höger, respektive höger över vänster, d.v.s. korsning av

medianlinjen; den tänkta mittlinje som delar kroppen i vänster respektive höger halva.

Fungerar denna rörelse bättre åt något av hållen? Finns det medrörelse?

Andnings-koordination - Hur anpassar adepten sin andning? Blåser hen starkt eller svagt?

Finns det någon motorisk planering?

Vänster, respektive höger, fot - Hur arbetar fotlederna? Finns det medrörelse från

överkroppen? Blir adepten instabil när hen använder sina fötter - hur påverkas balansen?

Höger hand/vänster fot, respektive vänster hand/höger fot - Hur ser koordinationen ut

mellan hand och fot?

Vid varje FMT-session är det också bra att, förutom att föra anteckningar kring

observationspunkterna, anteckna saker som kan anses viktiga och kan ha inverkan på

sessionen. Det kan exempelvis handla om att adepten påbörjat ny medicinering eller om

något hänt adepten på vägen till FMT-sessionen.
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2.1.6 Djuplodning i några observationspunkter
I detta avsnitt har jag valt ut några observationspunkter och går lite mer djuplodat in i dem.

Dessa observationspunkter är de punkter jag tittat extra noga på hos den adept jag valt att

skriva om senare i detta arbete (se 3.1-3.3).

KFU - detta återkommande FMT-begrepp. Känsla För Underlaget. Balans, kroppskontroll

och stabilitet. Vi behöver känna att vi står, sitter eller går stabilt på jorden för att onödig

energi inte ska behöva spillas och istället kan användas till utveckling. När adepten sitter

ska sittknölarna och dess muskulatur gärna aktiveras, och fötterna ska vara stabila mot

golvet. På så sätt ges också stabilitet åt vår rygg, svank och nacke. För att vi över huvud

taget ska komma någon vart i FMT-rummet behöver vi som FMT-terapeuter se till att

adepten får så goda förutsättningar för en god KFU som det bara går. Vi har till vår hjälp

t.ex. olika slags stolar, som kan ställas på olika höjder, eller vi kan låta adepten stå eller gå

(Hjelm 2005, s. 204-205).

En god bålrotation är viktig för att människans kropp ska kunna fungera väl i övrigt. Den

påverkar vår stabilitet, sidoskillnader, korsrörelser, och hela vår perception. Fungerar inte

bålrotationen väl påverkas dessa funktioner negativt. Hjelm förklarar på ett tydligt sätt hur

kroppen kan ses som två olika funktionella system; det övre med huvud, hals, skuldror och

armar, och det nedre med fötter, ben och bäcken. Det nedre står för stabiliteten. Båda

systemen behöver fungera tillsammans men också var för sig oberoende av varandra. Det

ena systemet ska kunna utföra en rörelse utan att det blir en medrörelse från det andra

systemet. Exempel på detta kan vara en huvudvridning.

Bålrotationen utvecklas från 8 månaders ålder till 12 års ålder, då den ska vara klar. Här har

Hjelm genom sin erfarenhet sett ett samband med inlärningssvårigheter. Läsinlärningen

ska också vara klar vid 12 år. Hjelm vittnar om att personer med försenad bålrotation ofta

har inlärningssvårigheter (Hjelm 2005, s. 206-207).

Sidoskillnad betyder att vi kan se en skillnad på en människas högra, respektive vänstra

sida. En viss skillnad har vi nog alla; de flesta av oss är trots allt höger- eller vänsterhänta,
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men när skillnaden mellan sidorna blir påtaglig kan det ställa till bekymmer. Stabiliteten

och perceptionen påverkas negativt. Rörelser kan bli klumpiga och osäkra (Hjelm 2005, s.

205)

Vi kan utläsa mycket av en människas utvecklingsnivå genom att titta på dess

handfunktion. Handens utveckling följer en viss ordning genom människans utveckling.

Genom att titta på hur adepten använder sina händer genom att greppa föremål kan

FMT-terapeuten lägga behandlingen på den nivå som möter adeptens behov. Härifrån finns

sedan goda möjligheter att utveckling kan ske. När handens funktion utvecklas kan även

andra funktioner “lossna” och utvecklas de också (Hjelm 2005, s. 208-209).

När vi korsar händer och armar över medianlinjen krävs ett bra samarbete mellan de olika

hjärnhalvorna. I FMT finns otroliga möjligheter att ge adepten chansen att utveckla sina

korsrörelser (Hjelm 2005, s. 207-208).

2.1.7 Musikens inverkan på vår hjärna
I vår hjärna finns det som är det som gör oss människor till människor. Vår hjärna är mer

utvecklad än hos något annat däggdjur i världen. Den är komplex med oändliga nätverk av

nervceller som kommunicerar med varandra. Cellerna talar med varandra genom att skicka

signalsubstanser (neurotransmittorer) mellan sig. Från hjärnan går nervbanor ut i kroppen,

och från kroppen går nervbanor upp till hjärnan, och på så vis kan hjärnan och kroppen

kommunicera med varandra. Hjärnan kan styra kroppen till att utföra rörelser, men kroppen

har också förmågan att i vissa situationer reagera med en reflex där rörelsen istället

registreras i hjärnan först efteråt (exempelvis; om man råkar lägga handen på en varm

platta reagerar handen och drar sig undan, och hjärnan registrerar smärtan efteråt - en

överlevnadsinstinkt).

Hjärnan har två hjärnhalvor och är indelad i olika centra som har olika uppgifter. Det finns

t.ex. hörselcentra, motoriska centra, och talcentrum. Centrumen har alltså olika

ansvarsområden och styr och påverkar olika delar av oss. Hjärnhalvorna behöver en bra
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kommunikation sinsemellan för att vi ska fungera så bra som möjligt. Om hjärnan skulle

ådra sig en skada av något slag påverkas vi självklart.

Men! Hjärnan är plastisk och under ständig förändring. Dess nervbanor kan med aktivering

byggas ut, förlängas och utvecklas, och till det arbetet är musik en otroligt bra hjälp. Musik

är nämligen unikt på det sättet att det inte finns någonting annat som aktiverar så många

delar av vår hjärna samtidigt. Det finns forskning som visar att när vi spelar instrument

sker som fyrverkerier i hjärnan - det fullkomligt exploderar av aktivitet. Det har visat sig

att musik också ökar antalet nervceller som kommunicerar mellan de två

hjärnhalvorna (Rosin 2020).

Exempel på signalsubstanser som frisätts när vi utövar FMT är oxytocin, dopamin och

endorfin. Oxytocin frisätts av t.ex. amning och sex, men också utav musik. Oxytocin ger

en känsla av lycka, ger ökad tillit och empati, och minskar oro och depression. Dopamin är

vårt belöningshormon. Det utsöndras när vi gör någonting vi mår bra av, och ger en känsla

av tillfredsställelse. Man vill gärna upprepa ett beteende som gör att det utsöndras

dopamin. Dopaminet är det som sätter igång våra rörelser och gör dem mjuka och avvägda.

Endorfin frisätts av rörelse och ger en känsla av välmående och upprymdhet. Det är också

smärtstillande (Rosin 2021).

All denna kunskap om musikens och rörelsens inverkan på vår hjärna tycker jag vore dum

att inte ta tillvara på - och använda i terapeutiskt syfte!
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2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

FMT-terapeuterna Karina Larsson och Margareta Eriksson har båda haft Lasse Hjelm som

lärare när de själva utbildade sig. De båda talar ofta om vikten av att låta metoden

utvecklas, och kan båda vittna om att Hjelm också var av den åsikten. Tillsammans har

Larsson och Eriksson utarbetat MRR, som numera ingår i FMT-modellen. Till skillnad från

FMT utförs MRR i grupp och det är just gruppkänslan som är en av grundpelarna i

Musikgympa, Rörelse och Röst.

Det finns många likheter med FMT; t.ex är det glädjefyllt och kravlöst, och musiken

används som verktyg och som motivation till utveckling. Även om MRR utövas i

gruppform finns ett individ-tänk och man vill även här se till människans egna

förutsättningar.

I MRR arbetar terapeuterna i par. En musiker och en instruktör. Musikern sitter vid ett

piano och leder och för sessionen framåt med sitt pianospel och sång. Instruktören sitter

framför gruppen, som sitter i en halvcirkel, i tydligt fokus och visar rörelserna. Instruktören

talar inte, utan här är det viktigt att hen är tydlig i sitt kroppsspråk, i sin mimik, och att hen

vågar bjuda på sig själv för att ge energi till deltagarna och för att att de själva ska våga sig

på rörelser som kanske annars kan kännas obekväma att utföra i grupp. Musikern följer

instruktören och ska - liksom i FMT - anpassa sitt pianospel så att det understödjer och

förstärker den rörelse eller moment som ska utföras (Larsson & Ericsson 2017, s. 14-17).

Det är båda ledarnas uppgift att vara uppmärksamma vad som händer i gruppen; t.ex. vilka

som hänger med, eller om någon är avvaktande. Även om inte alla utför alla rörelser

behöver det inte betyda att de inte hänger med eller är passiva. Hjärnan aktiveras nämligen

på liknande sätt genom spegelneuron; även om personen själv inte utför rörelsen utan tar in

vad instruktören gör (Larsson & Ericsson 2017, s. 16). Här finns ytterligare en anledning

till instruktörens tydlighet; stora och tydliga rörelser har såklart bättre förutsättningar att

befästas.
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Själva MRR-passet är planerat och anpassat utifrån den grupp som ska delta. En grupp kan

t.ex. vara inom skolan, rehabiliteringen eller i friskvårds-sammanhang. Passet ska vara

dynamiskt med lugna respektive högaktiva moment, innehålla en bra variation av moment,

och ha en röd tråd med en tydlig början och slut. Moment som kan finnas med är rörelse,

balans, mimik, avslappning, andning, röst, munmotorik, socialt samspel, kroppshållning -

möjligheterna till utveckling är oändliga! Viktigt är att passet ser likadant ut från gång till

gång, för att ge deltagarna möjlighet till igenkänning och trygghet, och därmed ges så goda

förutsättningar som möjligt till utveckling. När programmet sedan känns tryggt kan man

bygga ut och utveckla momenten.

Det står fritt för terapeuterna att själva välja repertoar till sina MRR-pass. Här är det viktigt

att välja sin musik med omsorg. Man vill att musiken ska understödja rörelserna och ge

den typ av energi och stämning man vill åt.

2.2.1 MRR:ens fem A
Eriksson och Larsson har valt att stötta sin MRR på fem viktiga A:

Anpassning. Innehållet i ett MRR-pass anpassas till hur gruppen ser ut; vad deltagarna

klarar av och orkar med. Även om det, som jag beskrivit tidigare, är viktigt att passet ser

likadant ut från gång till gång är det också viktigt att kunna anpassa sig i stunden om man

märker att något inte fungerar som man förutsatt (Larsson & Ericsson 2017, s. 6).

Avläsning. Det är viktigt att man både som musiker och som instruktör läser av gruppen.

Dels för att se om någon inte hänger med och vad man får för reaktioner på de olika

momenten, men också för att se det sociala samspelet i gruppen. Samtidigt är det viktigt att

komma ihåg att en avläsning sker åt andra hållet; deltagarna läser också av instruktören

och musikern. Eftersom MRR är ickeverbalt får kroppsspråk, och mimik en ännu större

roll än vad de har i det vanliga sociala samspelet (Larsson & Ericsson 2017, s. 7-8).

Aktivering. När en trygghet etablerats så momenten kan byggas ut ges deltagarna

möjlighet att utmana sig själva och ta ut svängarna och kanske prova saker de inte vågat
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prova innan. Här är det sociala samspelet och förmågan att samverka i gruppen otroligt

viktigt (Larsson & Ericsson 2017, s. 8-10).

Andning. I MRR ges deltagarna förutsättningar till att utveckla sin andning. Andningen är

så viktig för att vi ska må bra. När vi t.ex. är stressade eller oroliga påverkas vå andning

negativt. Andningen blir då mer ytlig och andningskapaciteten utnyttjas inte till fullo. Med

övningar som stärker kroppshållningen och andningsövningar kan andningen utvecklas och

bli mer effektiv (Larsson & Ericsson 2017, s. 11-12).

Avspänning. Den viktiga dynamiken i ett MRR-pass kräver moment av avspänning. Här

kan deltagarna t.ex. ges möjlighet att få göra taktil på sig själva, eller med hjälp av anhörig

eller assistent. Huden är vårt största sinnesorgan och vid beröring utsöndras oxytocin som

gör oss lugna (läs mer om oxytocin under 2.1.5). Att ges en stund av denna avspänning kan

vara otroligt viktigt, speciellt idag när mångas vardag är hektisk (Larsson & Ericsson 2017,

s. 12-13).
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3 Fallbeskrivning

Under utbildningen har vi haft mycket praktik. Vi har själva tillfrågat personer och byggt

upp vår egen skara av övnings-adepter. Jag har haft förmånen att kunna skapa ett eget

FMT-rum i källaren på min arbetsplats. Jag har i ett stort rum skapat ett “rum i rummet”

genom att hänga upp ljusa, neutrala väggar av tyg. Jag har haft gott om utrymme för att

kunna jobba ut koderna och låta adepten få röra sig i rummet.

3.1 Beskrivning av adepten - Mimmi

Mimmi är i 60-årsåldern och lever ett aktivt liv. I arbetet har hon en kontorstjänst och sitter

mestadels vid ett skrivbord framför en dator. Under stora delar av sitt yrkesliv har Mimmi

haft problem med axlar och nacke. Tidigare i livet ledde spänningar i axlar och nacke ofta

till migrän. När Mimmi var i 40-årsåldern var problemen med höger axel så pass stora att

hon vid ett par tillfällen fick kortisonsprutor i den. Hon har också under perioder lidit av

“musarm”. Mimmi opererade foten för hallux valgus, för tre år sedan. Hon har sedan

många år specialtillverkade skoinlägg, och använder inomhus tofflor, för att undvika värk i

knä och rygg p.g.a. snedbelastning. Under de senaste två åren har hon också upplevt besvär

med yrsel, som kommer och går i perioder.

Mimmi går på promenad dagligen och varje vecka går hon på vattengymnastik. Hon är

aktiv i en kör och tycker mycket om musik. Hon är social och har ett bra nätverk med

familj, vänner och bekanta. Hon tycker mycket om att leka och busa med sina barnbarn,

vilket också bidrar till att hon håller igång fysiskt.

Mimmi har sedan start varit väldigt positivt inställd och nyfiken på FMT. Hon har

prioriterat FMT-tillfällena och alltid kommit dit med ett leende på läpparna.
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3.2 FMT med Mimmi

Jag och Mimmi träffades i FMT i sammanlagt 14 sessioner. Fokuset från min sida var att

stärka Mimmis stabilitet, framför allt i rygg, svank och bål, men också att utmana hennes

balanssinne. Jag ville också ge henne möjlighet till ett skönt avbrott i vardagen, att få landa

i sin kropp för att öka sin kroppskännedom, proprioception, och sin kropps-självkänsla. Jag

ville också utmana hennes perception så hon kunde ges möjlighet att utveckla den.

Vi började vår första session med att Mimmi fick komma in i rummet, sätta sig på en så

kallad Global-stol (en höj- och sänkbar stol), med en trumma framför sig. Jag räckte sedan

fram en trumstock som hon tog emot med sin högerhand - och sedan var vi igång! Mimmi

testade sig fram på trumman genom att testa att slå olika rytmer, i olika tempon, och med

olika styrka. Hon kollade aktivt in hur jag sedan ställde upp fler trummor, och byggde ut

koderna genom att höja och sänka, vinkla och flytta dem, och jag upplevde det som att hon

snabbt kunde mentalt förbereda sig inför hur koderna utvecklade sig.

Efter vårt första möte hade jag gjort följande observationer: Mimmi var högerdominant.

Detta visade sig genom att hon automatiskt tog emot stocken med höger hand när jag

sträckte fram den och genom att hennes rörelser var tydligare och något före på höger sida.

Hon spelade också mycket med pekfingergrepp, med båda händerna men framförallt med

vänster. Jag noterade att hon var något svag i svank, bål och rygg. Detta visade sig genom

att hon gärna arbetade med armarna framför sig istället för att låta svanken, bålen och

ryggen jobba, och att hon behövde rätta till sin hållning och sträcka på sig emellanåt.

Hennes axlar och nacke var lite stela och ansträngda, och det tolkade jag som tecken på

stress. Jag noterade också att hon gärna följde mig med blicken istället för att låta ögonen

följa händerna när hon spelade. Generellt fungerade Mimmis perception bra; hon kunde

gott bedöma avstånd och avväga den muskelkraft och riktning som behövdes för att nå

instrumenten omkring henne, men att rörelserna skulle kunna bli ännu mer precisa och att

hon skulle kunna bli bättre på att låta de stora muskelgrupperna jobba istället för att jobba

med armar, axlar och nacke.
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När vi sågs vid vårt andra tillfälle berättade Mimmi att hon kände av stelhet och lite värk i

axlar och nacke efter vår första session. Därför var jag fortsättningsvis försiktig med att

låta henne arbeta med armarna i rörelser framåt och uppåt. Efterhand kunde vi dock bygga

ut rörelserna även åt dessa håll, om än med försiktighet.

Jag upplevde det, som sagt, som att Mimmi behövde utveckla stabilitet i bålen, och med att

stärka ryggen och svanken. För att jobba med detta använde vi oss av olika stolar,

balansdyna och pilatesboll, samt olika block under fötterna, för att utmana musklerna i

svank, rygg, bål och ben, när vi arbetade i koderna. Vi varierade också lägen, och arbetade

både i sittande (i olika höjder), stående och gående. Mimmi fick jobba successivt längre

och längre ut från kroppen, och jobba med dubbel-klubba för att bättre få med svanken och

bålen i rörelsen istället för att låta armarna jobba framför sig. Vid vårt första tillfälle hade

Mimmi sina skor på sig, så vid det andra tillfället uppmuntrade jag henne att ta av sig dem

genom att själv ta av mig mina skor. Vi testade sedan fram och tillbaka vid ett par tillfällen

att hon skulle spela utan skor men landade i att hennes stabilitet/KFU blev bättre om hon

fick ha sina skor på sig.

Eftersom Mimmi tydligt var högerdominant och något starkare i sin högra sida jobbade vi

med liksidiga rörelser för att få med och stärka den vänstra. Detta jobbade vi med genom

att hon har fick använda olika dubbel-klubbor, där man håller båda händerna bredvid

varandra så att båda sidorna följer varandra i rörelsen, och genom liksidiga rörelser (d.v.s.

att de olika sidorna utför samma rörelse men oberoende av varandra). Vi arbetade också

med separata sidorörelser (d.v.s. att utföra olika rörelser med de olika sidorna samtidigt)

för att utmana hennes vänstra sida till mer självständiga rörelser.

För att arbeta med Mimmis handgrepp lät jag henne spela med många olika slags stockar

för att få olika känslor i händerna och stimulera handflatorna på olika sätt. Stockarna hade

olika storlek, olika tyngd och olika utformning.

Mimmis handleder visade på en god funktion, om än på lite stelhet på vänster sida. Genom

att vinkla instrumenten åt olika håll aktiverades hennes handleder på olika sätt. Även här

användes dubbel-klubba för att få med den vänstra handleden mer i rörelsen.
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Jag utmanade Mimmis vestibulära sinne på olika sätt: t.ex. genom att hon fick sitta på

balansdyna, pilatesboll och arbeta stående/gående.

För att låta Mimmis hjärnhalvor utveckla kommunikationen mellan sig lät jag henne utföra

korsrörelser på olika sätt; både vänster hand över medianlinjen till höger och vise versa.

Dessa rörelser gick bra, om än något mer ansträngt med vänster sida.

Tack vare att Mimmi så snabbt förstod logiken i koderna kunde vi ganska raskt bygga ut

dem genom att skapa ett större utrymme mellan trummorna, men också genom att ställa till

trummor för att komma framåt i koderna.

Vi avlutade varje session med avslappning där Mimmi fick håll i en kooshboll (ungefär

som sådana garnbollar man fick göra i skolan, fast i plast och med längre “spröt”) som ofta

upplevs som skön och rogivande att hålla i, och jag spelade en lugn kod. I och med denna

rutin fick vår session ett tydligt och lugnt avslut.

3.3 Resultat av arbetet med Mimmi

Efter att Mimmi utforskat och testat vad som händer när hon slår olika hårt, i olika tempon

och i olika rytmer förstår hon snabbt att det är hon som styr och att jag bekräftar henne

genom att svara på det hon “talar” om för mig. Den verbala kommunikationen kommer

snabbt och fungerar väl. Hon förstår snabbt logiken i koden - när den börjar och när den är

slut. Mimmi samverkar fint redan från start, och är väldigt inkännande. Väldigt snart byter

hon själv stockarna från ena handen till den andra utan att jag behöver gå fram till henne

för att ta tillbaka stocken för att lämna den i den andra handen. I början räcker det att jag

tittar på den andra handen när jag vill att hon ska byta, och när ytterligare tid gått byter hon

helt självmant.

Till att börja med upplever jag att Mimmi har ett stort kontrollbehov, och är mån om att

göra “rätt” och försöker läsa in vad jag vill att hon ska göra. Det släpper successivt och mot
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slutet upplever jag det som att hon ger sig hän helt och fullt. När hon släpper på

kontrollbehovet blir öga-hand-koordinationen mycket bättre, och hon får en mjukare

rörelse i nacken.

Eftersom Mimmi efter första FMT-sessionen uttryckte att hon kände av stelhet och värk i

axlar och nacke, jobbar vi som sagt försiktigt med rörelser som är ansträngande för hennes

axlar och nacke. Efter hand kan vi ändå jobba ut koderna framåt och uppåt mer och mer

utan att hon tycker att det känns obekvämt.

Med tiden blir Mimmi starkare i och mer medveten om vänster sida. Den blir mer följsam

och rörelserna smidigare. Jag upplever också att hela hennes stabilitet förbättras då hon

utvecklar sin kontroll över bål, svank, rygg och ben - hon kan jobba längre och längre ut

från kroppen, rörelserna blir mer exakta och mer definierade och hennes hållning

förbättras.

Mimmis handgrepp utvecklas och hon spelar oftare med pronerad hand (det handgrepp vi

eftersträvar) Det visar sig att när hon får sitta på kilkudde blir handgreppet betydligt bättre.

Jag upplever också att Mimmis vänstra handled blir mindre stel med tiden.

Mimmi har inte känt av någon yrsel under våra FMT-sessioner, och jag ser heller inga

tecken på att hon skulle blivit yr.

Mimmis, från början redan goda, perception har även den utvecklats. Hon har fått bättre

proprioception och ännu bättre avvägning i sina slag.

Mimmi berättar själv att hon känner sig varm och mjuk i kroppen efter FMT-sessionerna.

Jag upplever att hennes självförtroende i FMT-rummet blivit starkare och starkare för varje

gång. Jag rekommenderar fortsatt FMT för Mimmi då hon tydligt utvecklar sina funktioner

mer och mer, och själv visar glädje inför - och talar gott om - FMT och det välbefinnande

den ger henne.
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3.4 Diskussion - FMT med Mimmi

Under arbetet med Mimmi har jag insett hur otroligt viktig den “individuella bubblan” är.

När två människor möts på det sättet händer något. När jag som terapeut har så tydliga

ramar för vad jag ska göra, så blir jag fri att vara i nuet - att möta människan framför mig

på riktigt. Jag tycker att det har varit så roligt att få jobba med Mimmi i FMT-rummet.

Mimmi uttrycker själv att hon ofta får träningsvärk (positiv träningsvärk) efter FMT, och

att hon tycker att det är ett bra komplement till träning. Hon berättar också att hon

rekommenderat FMT till sina vänner, dels för träningens skull, men också som ett bra

verktyg för stresshantering. Så även om Mimmi inte har några egentliga problem att

fungera i sin vardag erbjuder FMT henne ändå utveckling av hennes funktioner. Jag tänker

att det är en mycket god avsikt att ha FMT - att fortsätta utvecklas.

Jag tycker att det är häftigt att vi genom att stärka Mimmis bål, svank och rygg kan få till

rörelser som tidigare var jobbiga för nacken. Att vi kan “programmera om” och få till

rörelsen på ett annat sätt.

Även om jag såklart är väldigt imponerad över de fysiska framsteg jag ser att Mimmi gör

så är det absolut roligaste att se hur hennes kroppssjälvkänsla ökat. Hela hon är ett stort

leende när hon kommer till FMT och det märks att hon tycker att det är roligt att få utföra

FMT. Speciellt roligt verkar hon tycka när vi plockar in nya moment och det tycker jag

verkligen tyder på att hon uppskattar att utvecklas. Hennes kroppshållning är mer

avslappnad efteråt, axlarna har sjunkit och det verkar som att hon har landat i sin kropp.
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4 Gruppen MRR

Som en del av vår praktik under utbildningen har vi deltagare också fått praktisera MRR

med en grupp som vi själva ordnat. Då MRR leds av två personer har vi själva fått

engagera ytterligare en person som agerat antingen instruktör eller musiker.

4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Jag har arbetat med MRR i en grupp med damer, i åldrarna 65-80 år, som i vanliga fall

sjunger tillsammans i den kyrkliga kören De lediga. Som körens namn antyder är det en

dagledig-kör som träffas dagtid en gång i veckan. De brukar sjunga och fika tillsammans,

och de går ofta till det närliggande ålderdomshemmet för att leda allsång tillsammans med

de boende. Damerna upplevs som pigga för sin ålder och har inte några hjälpmedel såsom

rullator eller rullstol, men har olika rörlighet. De känner varandra relativt väl, då flera av

dem funnits med i kören i många år, och det finns en god och trevlig, om än något

försiktig, stämning i gruppen.

Jag har haft gruppen tillsammans med min man, Anton Glans, som är ledare för kören. I

vårt MRR-program har Anton spelat piano och jag har varit instruktör och sjungit. Även

om tanken är att musikern är den som ska sjunga och leda sessionen framåt har detta

tillvägagångssätt fungerat väldigt bra för oss. Vi är vana att jobba tillsammans, och i

musikaliska sammanhang är det jag som leder med min sång, så det kändes naturligt för

oss att vi skulle lösa det på det sättet. Vi har varit i en stor, luftig och ljus kyrksal med

härlig akustik. Vi har suttit framme i koret, och deltagarna har suttit på stolar placerade i en

halvcirkel framför mig, vända mot altaret. Jag har varit uppmickad med mygga, och har

aldrig behövt vara orolig för att inte höras, och Anton har spelat på en flygel anpassad för

rummet.
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Jag känner deltagarna sedan tidigare då jag själv varit ledare för kören en period, och

ibland är med och coachar gruppen i sångteknik.

4.2 Arbetet med De lediga

Jag har träffat gruppen en gång i veckan under tidsperioden HT 2021 - VT 2022.

Tanken med gruppen har varit att MRR-passet ska vara en längre uppvärmning inför

efterföljande körövning. Jag har velat väcka deltagarnas kroppar, öka genomströmningen

av blod i kroppen och på så vis få en “pigg hjärna” som är redo att tillgodogöra sig

kör-övningen på ett effektivare sätt. Övningar där det krävs bra samarbete mellan

hjärnhalvorna har lagts in för att ytterligare öka på den effekten. Jag har velat stärka

deltagarnas kroppskännedom och självförtroende.

Vi har i MRR-passet använt oss av olika slags sånger; alltifrån uppsjungningsövningar, till

en anpassad babysångs-låt, och instrumentell avslappningsmusik. Jag har försökt bygga en

dynamik i programmet och har använt mig av moment i följande ordning:

Välkommen! Momentet startar med långsamma nickningar som stretchar nacken och övre

delen av ryggen, och följs sedan av en fartfylld sång som ska väcka glädjen och få igång

kroppen inför passet. Armarna förs i en liksidig rörelse utmed kroppens sidor och händerna

möts sedan över huvudet för att tillsammans föras långsamt ner mot knäna längs med

medianlinjen.

Vidgning av bröstkorgen. Sången är svängig med en mycket tydlig puls, och texten

uppmuntrar självförtroendet. Armarna sträcks en och en rakt ut från sidorna, vilket gör att

bröstkorgen vidgas. Denna rörelse gör också att deltagarnas kroppshållning blir rakare och

tanken är att man genom att höja solar plexus, göra sin kropp större och ta mer plats ska ge

möjlighet till ökat självförtroende. Sedan korsas armarna mot kroppen, med händerna

vilande på motsatt axel i en “kram”. Denna rörelse innebär en korsning av medianlinjen
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och kramen ska ge deltagarna en känsla av självkärlek. Armarna sträcks sedan rakt över

huvudet och sänks en och en i stora, separata sidorörelser.

Bålrotation. Med en lugn låt som handlar om att det blåser i träden, har överkroppen fått

symbolisera trädstammen som vajar i vinden, och förts i en stor bålrotation växlande

medsols och motsols. Armarna har sedan fått symbolisera vinden som fångar löven i luften

genom att de förts framför kroppen, så långt ner mot golvet som möjligt, korsat kroppens

medianlinje, och förts upp över huvudet och långsamt sänkts ner längs sidorna av kroppen

i en liksidig rörelse. I dessa rörelser har svanken, skuldrorna och sätesmusklerna fått jobba,

och stretchas, och bolrotationen utmanats.

Stretch av nacken. Under ett par lugna sånger har deltagarna fått stretcha nacken och övre

delen av ryggen mellan skuldrorna på olika sätt genom att luta huvudet framåt, bakåt och åt

sidorna.

Röst och mimik. Här dras det dynamiska tempot upp något, och under detta moment har

jag ljudat före och deltagarna har i puls fått härma mig. Här har fokuset varit på att få igång

andningen och värma upp rösten. Jag har använt mig av olika ljudstyrkor för att få

deltagarna att aktivera sitt lyssnande och för att få dem att anpassa sin egen ljudstyrka - här

krävs kontroll av magmusklerna. Jag har använt mig av överdriven artikulation för att

aktivera musklerna i ansiktet - speciellt mun, käke och läppar.

Korsa medianlinjen. Här har deltagarna fått låta sina handflator mötas framför kroppen

för att sedan låta armarna vandra uppåt i en zick-zack-rörelse över medianlinjen för att till

sist låta dem sjunka neråt mot knät längs med linjen.

Separata sidorörelser. Under en långsam, men svängig, låt har deltagarna fått utföra

separata sidorörelser. Armarna har en i taget fått röra sig upp och ned medan motsatt sida

får vara stilla. Sedan har båda armarna mötts mitt framför kroppen för att korsa

medianlinjen. Vidare har vi gjort samma typ av rörelse med fötterna och benen; de har lyfts

upp framför kroppen för att sedan med tyngd sättas ner i golvet. Slutligen har armarna och

fötterna tillsammans med motsatt sida fått utföra rörelsen samtidigt; dvs. höger arm har fått
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jobba med vänster ben, och tvärtom. Som en utveckling av dessa rörelser har sedan

thera-band, ett slags träningsband i töjbar plast som ger ett motstånd till rörelsen, delats ut i

gruppen. Själva utdelandet av banden har skett genom en gruppövning där ett band

skickats i taget, för att sedan föras vidare till nästa deltagare osv. Deltagarna har fått hålla

bandet i båda händerna framför kroppen med ungefär en axelbredds avstånd och sedan har

vi utför olika slags rörelser; båda händerna isär, eller en arm upp med motsatt sida ner där

ögonen får följa den högre armen. Benen har också fått jobba genom att bandet satts under

foten för att sedan lyftas rakt fram. Ett moment med “rodd” har vi fått till genom att sätta

bandet under båda fötterna och sedan låta armarna dra bandet uppåt.

Finmotorik. När övningen med thera-banden varit klar har vi rullat ihop banden. Detta har

varit ett lugnande moment efter upptempo-momentet som banden ger.

Taktil. Här har Anton spelat en lugn improvisation och jag har visat en långsam och lätt

massage över hela kroppen. Detta moment ger deltagarna möjlighet att utveckla sin

kroppskännedom och en chans till självkärlek. Sist har vi masserat ansiktet och avslutat

hela momenten med att stryka händerna växelvis över pannan. Denna rörelse verkar

lugnande och tröstande.

Avslappning. Hela passet har avslutats med att jag sjungit Du vet väl om att du är

värdefull, samtidigt som vi alla blundat. Med låtvalet har vi velat stärka deltagarnas känsla

av egenvärde och ge dem en stund av stillhet med möjlighet att landa i sig själva.

4.3 Resultat av arbetet med De lediga

En kommentar som fälldes efter första tillfället var: Det var till och med bättre än Sofia!

Jag fick sedan förklarat för mig att Sofia är en kvinna som under pandemin visat ett dagligt

träningsprogram på SVT, med anpassningar till olika nivåer av rörlighet. När jag förstod

vad kommentaren innebar så blev jag förstås väldigt glad och stolt.
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Jag upplevde att gruppen redan andra gången kom till MRR-tillfället med större

självförtroende, med glada och lätta steg. Jag såg också redan här en utveckling av att

rörelserna hos deltagarna var tydligare. Vid det första tillfället visste de väldigt lite om vad

de skulle vara med om. Även om de flesta var positivt inställda och förväntansfulla inför

träffen, anade jag ändå en viss skepsis. Skepsisen släppte väldigt snabbt för de flesta av

deltagarna, medan ett par stycken har behövt lite mer tid på sig att bli bekväma med att

göra rörelserna fullt ut. För var gång har jag upplevt att deltagarna blivit mer självsäkra i

situationen. De ser glada och tillfreds ut efter passet och uttrycker ofta spontant själva en

tacksamhet över stunden vi haft tillsammans.

Jag har bett deltagarna att berätta om sina upplevelser efter vår tid med MRR. Framförallt

har de uttryckt att de tycker att MRR-passen varit roliga och att det varit en skön stund.

Den allmänna upplevelsen är att de känner sig mjuka och varma i kroppen. De upplever

också att rösten kommit igång och är redo för en körövning. Samtliga deltagare tycker att

de känt en skillnad från första till sista passet - de har känt ökat självförtroende i rörelserna

och i situationen.

4.4 Diskussion - MRR med De lediga

Det har varit så roligt att få arbeta med De lediga i MRR! Det har varit spännande att möta

dessa människor i en för oss helt ny situation, och det har gjort att vi kommit varandra

närmre upplever jag. Det har varit väldigt givande att få utforma MRR-programmet; att få

tänka efter vad gruppen verkligen behöver och vilka moment de skulle uppskatta och tycka

vara roligt, och att få till en snygg och passande dynamik. Rörelserna vi använt oss av har

varit enkla, men det behövs egentligen inget avancerat för att ge kroppen den uppmjukning

vi så väl behöver i vardagen.

En sak som jag blivit påmind om många gånger är hur viktigt mitt eget kroppsspråk är.

ALLT syns. Det är något jag reflekterat över många gånger tidigare i min roll som
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körledare, men i MRR blir det så väldigt tydligt. Jag ska ta med mig denna erfarenhet och

vårda den.

Jag upplever att MRR-passen har gett mig väldigt mycket. Efteråt har jag känt mig varm,

mjuk, lugn och glad - precis de känslor som jag ju vill att deltagarna ska få känna. Efter

arbetet med De lediga är jag så taggad att fortsätta med MRR!
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5 Slutord

5.1 FMT

Under denna tid på utbildningen har jag haft praktik med personer med väldigt varierande

åldrar. Min yngsta adept var 9 månader när vi började träffas i FMT och den äldsta jag

träffat är 72 år. Förutsättningarna hos dessa personer har naturligt varit väldigt olika och

även om arbetet med dem sett olika ut så har grunderna varit de samma, men med rätt

anpassningar och tilltro till metoden är allt möjligt. Därför tror jag att FMT kan vara för

alla.

Jag har tidigare skrivit två citat som båda har innebörden att FMT kan förmå en människa

att göra något den “egentligen” inte kan. Jag tycker att detta är så otroligt häftigt och ett

bevis på vilken kraft FMT har. Att musiken kan vara så otroligt motiverande att det nästan

är magiskt.

Att FMT är utvecklande för adepten finns det tydliga bevis för, men jag vågar påstå att det

också är väldigt utvecklande för terapeuten. I vilket fall har det varit, och kommer fortsätta

att vara, det för mig. Även om metoden har tydliga ramar finns det alltid utrymme för, och

ett behov av, eget tänkande. Man behöver alltid ha känselspröten utfällda och vara kreativ

för att hitta lösningar. Alla adepter vi möter är olika och har olika förutsättningar och

behov - självklart är detta en utmaning för oss terapeuter, men också en otrolig möjlighet

för oss att utvecklas som terapeut.

Jag tror inte att det bara är utvecklande för oss i rollen som terapeut utan faktiskt även som

människor. När jag går in i bubblan med en adepten och möter personen på riktigt händer

någonting. Dels för att musiken i sig har den förmågan - att beröra oss och “komma åt oss”

på djupet - men också för att metoden har den förmågan. Jag tror att det är många
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parametrar som påverkar, och jag tror inte att vi kan förklara allt. Det är bara att vara

tacksam och åka med!

5.2 MRR

Som helhet har jag haft lätt att ta till mig metoden. Att arbeta med rösten faller sig naturligt

för mig, och jag uppskattar att ha sången som ett verktyg för att leda en grupp. Att använda

mig av kroppen har varit en större utmaning, men ett ypperligt tillfälle för mig till egen

utveckling.

Under utbildningen har vi pratat mycket om hur viktigt låtvalet är för att få till en fin

dynamik i MRR-passet. Vi har också talat mycket om hur låtar kan framkalla associationer,

både trevliga och mindre roliga, hos personer har vi fått prova på att komponera egna nya

MRR-sånger. Detta har gett mig en ännu bättre förståelse för och insikt i MRR.

Jag ser fram emot att möta nya grupper i MRR - gärna så olika som möjligt, så jag får

chans att utveckla min egen förmåga i MRR.
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