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1 Inledning

1.1 Min bakgrund

Min musikaliska resa började innan jag ens hade chans att komma ihåg det. Pianot blev

mitt instrument, och när jag skulle välja gymnasieskola velade jag mellan att gå samhälls-

eller musiklinjen på Södra Latins gymnasium. Musik fick det till slut bli, och här var målet

klart och tydligt - går du här har du lagt grunden till din framtida karriär som

yrkesmusiker, i mitt fall jazzpianist. Musiken du kommer spela kommer att vara

avancerad, imponerande och invecklad, och är något som bara de bästa klarar av att spela.

Musiken var på många sätt en prestation med många timmars övning bakom. Ju svårare

stycken du spelar, desto bättre är du. Musiken var målet.

När jag väl hade tagit studenten och inte pressade mig själv till att öva ett visst antal

timmar i veckan märkte jag hur bra jag mådde av det. Visst, ibland kliade det i

pianofingrarna, och då var det ju bara att slå sig ner och spela något av alla komplicerade

stycken jag hade lärt mig under gymnasietiden. Mycket mer pianospel än så blev det inte

fram tills att jag började vikariera som musiklärare.

Tjänsten som musiklärare var i teorin ett drömjobb för mig. Att få lära barn och ungdomar

att också kunna uttrycka sig och utveckla sina färdigheter, att få inspirera elever som inte

känner sig bra på något till att våga prova nya instrument var fantastiskt, men… så var det

det där med betygssättningen. Jag skulle alltså bedöma mina elever utefter deras förmåga

och kunskap i musikämnet. Musiken blev en prestation, och det var jag som ställde kraven.

Elever grät över att de enligt dem  själva inte presterat tillräckligt bra, och det enda jag

kunde göra var att säga att betygen inte är allt - trots att de ligger till grunden för vilket

gymnasium de kommer in på. Det blev tydligt för mig att det inte var musiken som var

mitt mål, utan något annat.
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Vad detta “andra” nu var fick jag reda på när jag började arbeta som resurspedagog på en

skola för barn med autismspektrumdiagnos. Jag fick möjlighet att göra vardagen för

eleverna begriplig och positiv. Jag fick göra skillnad med massa olika medel -

tydliggörande pedagogik, tecken som alternativ/kompletterande kommunikation och

lågaffektivt bemötande. Någonstans här började mina tankar sättas igång - är det möjligt

att göra skillnad med musik som medel?

1.2 Att vänja mig vid FMT

Funktionsinriktad Musikterapi - FMT var något jag aldrig hört talas om förut. Begreppet

musikterapi hade jag bekantat mig med via sommararbete inom Sundbybergs kommun då

jag spelade musik på äldreboenden tillsammans med en utbildad musikterapeut. Där fick

jag bevittna hur musiken kunde göra underverk för människor med demenssjukdomar.

Människor som verkade långt borta i sin demens vaknade till liv, sjöng med i sångerna och

kunde efteråt berätta om sig själva i relation till musiken. Musiken stöttade patienterna och

underlättade i samtalet med terapeuten.

Detta var den enda musikterapi-metoden som jag kommit i kontakt med fram tills jag

snubblade in på FMT-modellen. Jag visste om att det fanns en utbildning på Kungliga

musikhögskolan i Stockholm, men vid den här tiden så var utbildningen nedlagd. När jag

till min förvåning hittade en utbildning som skulle starta till hösten 2020 kändes det rätt.

Modellen beskrevs som kravlös, där terapeuten helt och hållet arbetar utifrån individens

egna förmåga, vad den än må vara. Att komma från en värld där mina akademiska

prestationer blivit betygsatta sedan 14 års ålder och där jag dessutom betygsatt andras

prestationer till FMT:ns värld var en välbehövlig omställning för mig.

I början av mitt FMT-arbete hade jag väldigt lätt för att komma in i gamla mönster, jag

ville snabbt komma vidare med mina adepter så fort de klarat av något. Mina lärare

behövde påminna mig om vad målet var - nämligen inget alls. Jag fick ändra min

uppfattning från grunden, lära mig fokusera på den enskilda individen och hens dagsform

och vara okej med att den kunde skifta från dag till dag. Jag fick lära mig att använda

musiken som medel, inte som mål.
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2 FMT-modellen

FMT-modellen består av två delar. Den ena är Funktionsinriktad Musikterapi - FMT vilken

utförs individuellt. Den andra delen är Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR som utförs i

grupp.

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

FMT står för Funktionsinriktad Musikterapi, och personer som utövar FMT är

musikterapeuter. Personer som tar emot FMT kallar vi för adepter. Ordet adept används

enligt metodens skapare Lasse Hjelms resonemang “Elev - nej, det blir fel, jag lär ju inte.

Patient - nej, låter för medicinskt. Klient - nej låter juridiskt. Efter många funderingar

prövades ordet adept, vilket accepterades och besannades. Adept betyder invigd lärjunge”

(Hjelm 2005)

2.1.1 FMT-sessionen - hur går det till?
Faktum är att FMT-sessionen allra oftast börjar långt tidigare än när adepten kommer in i

FMT-rummet. Hen har förberett sig eller fått hjälp att förbereda sig på vad som ska hända -

idag är det musikterapi. Att veta vad som ska hända härnäst är en trygghet för adepten och

därmed är det viktigt att terapeuten fortsätter med detta tillvägagångssätt när adepten

kommer in i rummet.

FMT-rummet bör se likadant ut varje gång, uppställt med ett elpiano eller akustiskt piano,

en plats för adepten att sitta på och en eller flera trummor framför. Att rummet bör se

likadant ut varje gång är ingen slump, utan istället något som kan vara viktigt eftersom det

ger en förförståelse för vad som kommer att hända. Det skapar en trygghet för adepten att

veta att hens stol kommer stå på samma ställe som förra gången, liksom trummorna, pianot

och terapeuten. Adepten och terapeuten sitter mitt emot varandra, inte för att de ska prata

utan för att lättare kunna skapa en samverkan.
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När adepten kommer in i rummet spelar terapeuten en “välkomstmelodi”, och här används

samma melodi varje gång. Detta för att dels skapa trygghet och dels ge förutsättningar för

adepten att associera till att sessionen ska börja.

Under arbetet med FMT bearbetar och bekräftar terapeuten adeptens rörelser och

handlingar genom att spela specifika melodier på pianot. En upprepad kontinuerlig rörelse

bildar musik och motiverar således adepten att spela vidare - om hen slutar bekräftar inte

tearpeuten, det blir tyst och musiken stannar. Terapeuten anpassar hela sessionen utifrån

adeptens funktionsnivå och hur hen agerar . Har adepten förmåga att hålla i en trumstock?

Uppfattar adepten att det står olika attribut framför hen? Sätter hen sig ner på stolen

framför sig? Terapeuten skapar förutsättningar för en samverkan mellan sig och adepten.

FMT kallas för en neuromuskulär metod, vilket enklast kan uttryckas “från kroppen till

hjärnan, inte tvärtom” (Hjelm 2005). Adepten reagerar när hen får höra pianots melodi

och/eller känna vibrationer och utforskar instinktivt om hen kan påverka ljuden - vilket hen

snabbt upptäcker att hen kan genom att adepten får direkt feedback på sina rörelser.

Metoden är bevisligen inte beroende av en viss ålder och/eller hälsa/ohälsa hos adepten,

detta har både metodens skapare och jag personligen upplevt. För egen del har jag arbetat

utifrån FMT-metoden med adepter mellan 20 och 85 år - alla med mycket varierande

funktionsnivå. I utbildningen har jag fått se mina kurskamrater ha FMT med allt ifrån en

nio månader gammal bebis till en 96-åring.

2.1.2 Koder och attribut
I FMT utgår terapeuten från ett tjugotal koder. Med en kod menas en specifik uppställning

av attribut och en specifik melodi därtill. Varje uppställning har sin egen melodi och

främjar adeptens rörelser. Terapeuten använder olika koder beroende på vad hen vill

bearbeta och utveckla hos adepten. Det är viktigt att utgå ifrån adeptens utvecklingsnivå.

Attributen som används är främst trummor; mer specifikt virveltrummor, bastrummor,

ramtrummor och cymbaler - oftast med stockar därtill. Utöver trummorna har vi även olika

flöjter såsom blockflöjter och andra blåsinstrument, s.k. ACME-instrument.

ACME-instrumenten är effektpipor som ger ifrån sig särskilda ljud när man blåser i dem,

ett par exempel på dessa är anka, duva, gök och tågvissla.

6



Att just trummor och flöjter används i FMT är ingen slump. Metodens skapare Lasse

Hjelm menar att ett trumma lockar och aktiverar människan, stor som liten. “Ställ en

trumma eller cymbal där det finns människor så får du se” (Hjelm 2005, s. 129). Detta har

jag själv testat i en miljö med vuxna och barn i en salig blandning på ett läger arrangerat av

RSIS - Rett Syndrom i Sverige. En virveltrumma och en cymbal stod lite avsides, vi hade

inte börjat vår musikstund ännu. En första förälder var direkt framme vid trumman och

rytmiserade. Barnen var framme på nolltid och trummade, föräldrar kom därefter och bad

sina barn sätta sig på sina platser för att sedan vända om och trumma lite själva. Kanske är

detta rent instinktivt, tiotusentals år gamla grottmålningar innehåller inte sällan någon som

slår på trumma, så det vore väl inte så konstigt om en trumma väcker något djupt inom oss.

Hjelm betonar också att behovet av att kunna göra ljud ifrån sig är vitalt i den tidiga

utvecklingen hos människan. Det lilla nyfödda barnet måste kunna skrika för att

uppmärksamma om något inte står rätt till, om det är hungrigt eller fryser och så vidare.

Det är av största betydelse för en individs överlevnad att hen kan göra andra människor

uppmärksamma, så kanske är det därför som trummorna och även flöjterna lockar. De gör

det lättare för oss att skapa ljud. Ett lätt slag på en cymbal och ljudet klingar kvar i flera

sekunder. En liten utandning i en flöjt och en ton skapas.

Stockarnas utseende, längd, vikt och material skiftar för att ge adepten sensomotorisk input

och för att utmana adeptens proprioceptiva perception, det vill säga adeptens uppfattning

om var hen (och stockarna) befinner sig i förhållande till omgivningen - eller mer

specifikt: trummorna. Adeptens nervsystem behöver på ett eller annat sätt bedöma hur lång

och/eller tung stocken är för att adepten ska kunna träffa trumman och få musiken att

flöda. Olika stockar ger också olika auditiva upplevelser, olika klangbilder. Ibland används

inte stockar alls. Detta kan vara för att adepten inte kan eller vill greppa en stock eller för

att ge hen en annan upplevelse genom att spela med händerna. Händerna är dock inte

fundamentala i FMT-utövandet, terapeuten kan bekräfta minsta lilla indikation av rörelse

eller deltagande, som tidigare nämnts. Adepten kan använda hela armen, nickningar,

blickar, sin röst och mycket annat för att kommunicera att hen deltar i sessionen.
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2.1.3 Observationspunkter
I arbetet med FMT utgår terapeuten utifrån olika observationspunkter som beskriver

adeptens funktioner. Diagnostisering är inget som ligger hos en FMT-terapeut, men utifrån

observationspunkterna kan terapeuten se vad som finns och vad som kan utvecklas hos

adepten. Vi utgår från det adepten kan, inte vad hen inte kan. Dessa observationspunkter

kan även vara av intresse för läkare, arbetsterapeut, psykolog, skolsköterska eller dylikt för

att kunna ge en klarare bild av adeptens funktionsnivå. FMT-terapeuten skapar

förutsättningar för att dessa punkter ska kunna bli möjliga för adepten.

Samverkan

Kontakt och kommunikation med och från adepten, medveten eller omedveten. Samverkan

innebär  att en kontakt har etablerats mellan terapeut och adept. “Alla människor har rätt

till sin kommunikationsförmåga” och “... vid ‘ojämlik’ kommunikation ligger ansvaret på

den med högre kommunikationsförmåga så att motparten också kan uttrycka sig

förståeligt” sades under en föreläsning av logopeden Hanne Uddling1, och detta är något

som speglar observationspunkten samverkan samt även FMT:ns grund mycket väl.

Samverkan är en viktig förutsättning för att en FMT-session ska kunna genomföras. Vi ser

exempel på adeptens förmåga att samverka under hela sessionen, från att hen kommer in i

rummet tills den lämnar. Redan när adepten kommer in finns det chans till samverkan -

adepten kan sätta sig på stolen som är framställd till hen. Därefter blir adepten erbjuden

trumstockar eller ett blåsinstrument - tar adepten emot attributen? Vidare till själva

spelandet - inväntar adepten terapeutens startackord och avslut i koden? Kan adepten vänta

på sin tur vid turtagning?

Beroende på adeptens funktionsnivå kan terapeuten behöva ta ett större ansvar för att en

samverkan ska kunna ske. Om adepten exempelvis kommer in i terapirummet och sätter

sig i ett hörn med ansiktet in mot väggen så ligger ansvaret för att skapa samverkan hos

terapeuten, och terapeuten behöver då kunna anpassa sitt agerande och sitt spel så att

adepten ska kunna kommunicera utifrån detta.

1 Hanne Uddling, leg. logoped. Läs- och skrivsvårigheter, språkstörning och afasi, föreläsning Eskilstuna
Folkhögskola 2021-08-27
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I ett sådant här läge kan terapeuten använda sig av en kod där hen bekräftar adeptens

rörelser, blickar, läten - ja, vad nu adepten ger ifrån sig för försök till kommunikation.

Terapeuten bekräftar, och adeptens agerande blir medvetandegjort - vilket skapar

förutsättningar för samverkan.

Modell/logik

Adeptens förmåga att kunna tillämpa problemlösning. Förstår adepterna modellerna i

koderna och att de byggs ut enligt ett strukturerat mönster? Utforskar adepten sina

möjligheter, och håller hen sig till det som hen kommit fram till fungerar?

Rum/tid

Tidsrymd - i koden och i rummet. Uppfattar adepten början och avslut? Hittar adepten

fram till stolen? Flyter musiken på eller tar det lång tid för adepten mellan varje ansats?

Minne/association

Arbetsminne. Minns adepten uppställningar, modeller och koder utifrån vad hen ser, hör

och känner? Kan hen applicera tidigare upptäckta modeller i nästa moment?

KFU - känsla för underlaget/stabilitet

Kroppshållning och förankring i underlaget. Hur sitter adepten? Orkar hen hålla sin kropp

upprätt på stolen eller är hen ihopsjunken? Har adepten båda fötterna i golvet, eller sitter

hen kanske i skräddarställning, på knäna eller med korsade ben?

Muskeltonus

Muskelspänning i kroppen. Är den hög, normal eller låg och hur påverkar detta adepten?

Svank

Aktivitet i svanken. Är den rörlig eller stel, och är svanken aktiv i adeptens rörelser?

Sidoskillnad

Eventuell sidodominans - kan vi se om adepten är höger- eller vänsterhänt? Finns det

medrörelser på den icke-dominanta sidan?
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Separata sidorörelser

Kan adepten vara statisk med en hand och dynamisk med den andra utan att medrörelse

uppstår?

Handfunktion

Adeptens grepp om stockarna och händernas rörlighet, höger respektive vänster. Greppar

adepten stocken olika beroende på vilken hand som används?

Handledsfunktion

Hur använder adepten sina handleder? Är de stela? Överrörliga? Inaktiva?

Perception

Adeptens förmåga att koordinera sinnesintryck. Delas in efter sinnena:

- Auditiv (hörsel) - uppfattar adepten starter och avslut? Verkar hen påverkad av

ljuden i rummet?

- Visuell (syn) - uppfattar adepten de instrumenten som står framför hen? Kan hen

bedöma avståndet till dem?

- Vestibulär (balans) - påverkas adepten av rotationsrörelser? Är adepten vinglig när

hen sitter på stolen?

- Proprioceptiv (anpassning av rörelser efter rummet) - kan adepten själv avgöra hur

mycket hen ska ta i för att få till ett slag? Är adepten beroende av att se var hens

händer är för att kunna ha bra flyt eller vet hen var instrumenten är ändå?

- Taktil (känsel) - reagerar adepten på materialen hen kommer i kontakt med på

exempelvis stockar, trummor eller stolen?

Motorisk planering

Anpassar adepten sin kropp och sina rörelser efter uppgiften? Är rörelsemönstret planerat

eller lite på måfå?

Bålrotation

Kan adepten vrida sin överkropp utan att benen följer med? Hur aktiv är bålen?

10



Öga/handkoordination

Följer ögat handen? Måste adepten titta på sina händer hela tiden eller är rörelsen

automatiserad?

Korsrörelser

Kan adepten korsa kroppens medianlinje med höger respektive vänster hand? Finns det

medrörelser åt något håll?

Fotfunktion

Hur använder adepten höger respektive vänster fot? Trampar eller stampar hen på

fotpedalen - är vristen aktiv? Finns medrörelse?

Hand/fotkoordination

Kan adepten använda olika sidor samtidigt, vänster hand och höger fot/höger hand och

vänster fot? Finns medrörelse?

Blåsinstrument

- Andningskoordination - kan adepten anpassa sin andning och utblåsning? Kan hen

rikta luftflödet så att ljud bildas?

- Anpassning - kan adepten anpassa sitt luftflöde efter instrumentet? Blåser hen över

så det tjuter? Låter det ingenting? Hur reagerar adepten?

- Styrka - får adepten ljud i instrumenten?

- Motorisk planering - hur hanterar adepten instrumentet/instrumenten? Får adepten

instrumentet till munnen, eller missar hen kanske munnen?
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Under FMT-sessionen observerar terapeuten adepten och för anteckningar utifrån

respektive observationspunkt. En skala mellan 0-6 används, där 0 innebär att adepten inte

har några uppenbara svårigheter och 6 innebär att adepten har stora svårigheter.

Observationspunkterna i kombination med videoinspelningar - om adepten eller dennes

närstående/förmyndare godkänt att hen blir inspelad förstås - är journalhandlingar och är

sekretessbelagda. Terapeuten antecknar sina observationer efter varje session, och efter tio

behandlingstillfällen erbjuds en sammanställning och träff tillsammans med någon

närstående till adepten och/eller skol-, vårdpersonal. I vissa fall är även adepten med på

sammanställningen.

2.1.4 En icke-verbal metod
Bland de viktigaste utgångspunkterna i FMT är att metoden är icke-verbal, och att detta

inte är kompromissbart. Terapeuten ska inte ge några verbala instruktioner till adepten, och

inte heller ge någon muntlig feedback. Detta kan för en utomstående låta krasst; varför ska

terapeuten inte uppmuntra adepten att fortsätta göra något som är bra för hen? Varför ska

terapeuten inte tala om för adepten vad hen ska göra och hjälpa hen att komma rätt?

Det är här som vi börjar komma in mer på djupet av begreppet utveckling, och vikten av

att förstå och respektera denna process. Metodens skapare Lasse Hjelm menar att en viktig

tes i FMT:ns “regelbok” kommer från den schweiziske biologen, sociologen och

psykologen Jean Piaget (1896-1980) och lyder “Varje utvecklingssteg möjliggöres endast

av det föregående steget” (Hjelm 2005, s. 53). Kombinera detta med Hjelms egna

resonemang “Man kan inte organisera en hjärna med ord, således kan man inte organisera

en människa med ord” (Hjelm 2005, s. 12), och FMT:ns struktur blir tydlig. Vi kan och bör

inte börja någon annanstans än där adepten här och nu befinner sig i sin utveckling, och vi

bör därför inte heller påskynda utvecklingsprocessen genom verbala uppmaningar och

intellektualisering av utvecklingen.
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FMT-terapeuter undviker verbal samverkan för att skapa utrymme för utveckling. Utan

verbal samverkan skapas utrymme för spontana, ogenomtänkta responser hos adepten som

inte filtrerats via språkliga och intellektuella bearbetningar i hjärnan. Det neuromuskulära

arbetssättet ska inte sättas ord på, berömmas eller analyseras verbalt med adepten - för då

är det inte längre neuromuskulärt. Börjar vi att instruera adepten om hur hen ska sitta, var

hen ska slå och så vidare så faller hela FMT-strukturen pladask. Får adepten rätt

förutsättningar genom en strukturerad och välanpassad terapisession kommer utveckling

med största sannolikhet ske, på ett eller annat sätt. Det är därför av yttersta vikt att

terapeuten förstår, respekterar och banar väg för adeptens framtida utveckling, och att

utvecklingen varken tvingas eller stressas fram. “Det finns inget som heter tålamod; man

måste ha kunskap att vänta” - sagt av Lasse Hjelm (Larsson och Ericsson 2017, s. 18)

Det vi som terapeuter vill är att våra adepter ska få känslan av att lyckas och att de

åstadkommit något. Det här “något” har inte vi någon rätt att definiera åt dem, för vi vet

inte hur det känns för adepten. Därför bör vi i största möjliga mån undvika att använda ord

i FMT-rummet.
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2.1.5 Lasse Hjelm och vägen till Folke Bernadottehemmet
FMT:ns skapare hette Lasse Hjelm och föddes år 1924 i Uppsala. I sin bok “Med musik

som medel - FMT-metoden, som den blev till” (Musikterapiinstitutet Uppsala, 2005)

berättar han om hur musiken var en högtid under hans uppväxt. Hjelm kom att bli

jazzpianist och spelade i band runt om i Uppsala. Bakom pianot hade han god uppsikt över

dansgolvet och studerade sin publik, och han reflekterade över betydelsen av

igenkännande inom musiken. “Att spela i sjungbara tonarter, att ge publiken en chans att

sjunga med, kanske inte hörbart utan bara inombords, det var också viktigt. Det gällde då,

det gäller nu” (Hjelm 2005, s. 28).

Hjelm blev i början av 70-talet inbjuden till ett sammanträde på Ulleråkers sjukhus, ett

stort mentalsjukhus med stängsel, vakter och låsta dörrar som omringade människorna. Det

fanns också vissa avdelningar med friare former, och det var här som vårdgivarna ville få

in nya idéer. Detta var precis i början på det som senare kom att bli psykiatrireformen år

1995. Han antog utmaningen och erbjöd sina tjänster som kom att kallas musikcirklar, där

patienter som sedan många år varit inskrivna fick en känsla av sammanhang genom enkla

ageranden och igenkänning av kända melodier. Här var det av högsta vikt att Hjelm

spelade med patienterna, inte för dem. Att de blev engagerade utefter sin egen förmåga.

Någonstans här börjar begreppet “musikterapi” användas om dessa musikcirklar, till Lasse

Hjelms stora förvirring. Han slog upp ordet “terapi” och fann att det står för vård och

behandling - och enligt honom själv var det inte alls det han höll på med… än så länge.

Hjelm fick ett brev från Folke Bernadottehemmet, FBh, en fristående avdelning för

barnhabilitering vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där bedrevs också undervisning i

form av sär- och träningsskola där elevunderlaget till största delen utgjordes av barn och

ungdomar med CP-skador och rörelsehinder. Här fanns det musiktimmar som behövde

bemannas, och Hjelms musikterapi var av stort intresse. Hjelm menade att han för att ens

kunna närma sig ordet terapi behövde möta varje elev, varje individ enskilt, oavsett

funktionsnivå - med en övertygelse om att det alltid finns en vilja till samverkan hos varje

individ.
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Lasse Hjelm träffade på FBh en flicka som hette Annika. Hon hade en grav CP-skada och

satt i rullstol, fastspänd med remmar runt ben och fötter, klädd i en väst som var fastspänd

i ryggstödet på rullstolen för att hålla henne upprätt. Annika hade inget tal, utan

kommunicerade via “Bliss”, ett symbolspråk uppbyggt av en rutig karta med en bild,

symbol, i varje ruta som har sin bestämda betydelse. Läraren ställer en fråga, och Annika

ska ge ett svar genom att peka på kartan. Hennes arm flyger upp i luften och landar

ovanför hennes huvud. Handen och armen fastnar en liten stund på grund av en reflex, men

Annika vet var hon ska och läraren väntar. Snart så lossnar det och handen dunsar ner på

kartan. Annika gled runt med handen för att försöka peka på rätt symbol, och lyckades

göra sig förstådd.

Här föds en idé hos Hjelm och han frågar sig själv “Kan jag arrangera något liknande i

musikrummet?”. Sagt och gjort tog Hjelm till en stor bastrumma och ställde den med

skinnet uppåt, i samma vinkel som Bliss-kartan. Ett rött märke klistras på skinnet. Annika

förs in i sin rullstol och ser konfunderad ut när hon styrs mot bastrumman. Lasse Hjelm

sitter lugnt vid pianot utan att säga något, för att sedan slå an tre toner. Det var hans fråga.

Annikas hand flyger upp ovanför huvudet, stannar medan Lasses toner klingar kvar i ett

långt fermat… och så lossnar armen, den faller ner och träffar trumskinnet med en duns.

Hjelm bekräftar Annikas rörelse genom att spela ett ackord. Tre nya toner slås an och

proceduren upprepas. Han spelar med Annika, och här föds FMT-metoden.
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2.1.6 FMT:ns utbredning
Efter Hjelms genombrott hos Annika börjar han ta emot fler adepter som i sin tur fick

pröva på hans metod som så småningom fick namnet Funktionsinriktad musikterapi -

FMT. Han konstruerar koder enligt en gradvis stegring som i sin tur stämmer överens med

de utvecklingsteoretiska grundtankar som exempelvis Jean Piaget (1896-1980) myntade.

1987 startar Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet - Centrum, för Funktionsinriktad

musikterapi - i Uppsala, och den första utbildningen för FMT-terapeuter lanseras under

samma instans. Året därpå startar även en FMT-utbildning vid dåvarande Ingesunds

musikhögskola, numera Musikhögskolan Ingesund. Ur dessa utbildningar föddes ett par

hundra musikterapeuter som för det mesta hade FMT som ett komplement i till exempel en

lärar- eller kantorstjänst. Runt om i Sverige får fler personer uppleva vad FMT är och

vilken effekt den kan ha.

Ett fåtal personer, däribland Margareta (Maggan) Ericsson och Karina Larsson, kom att

arbeta med FMT på heltid och startade eget företag år 2012. Där tar de emot ett brett

spektrum av olika sorters människor i olika åldrar och med olika funktionsnivåer. Året

därefter beslutade ledningen att FMT-utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund skulle

pausas vilket senare fick till följd att kurserna i FMT lades ner. Många FMT-terapeuter

hade vid det här laget börjat komma upp i åldern, och fler och fler gick i pension.

Maggan och Karina insåg att utan en utbildning kommer arbetet med FMT att försvinna,

och går metoden förlorad går många miste om en bevisat mångfacetterad behandling som

fungerar på många olika patientgrupper.

I början av år 2020 stod det klart: en ny utbildning - “Musikterapeut FMT-modellen” -

skulle starta vid Eskilstuna Folkhögskola och därmed föra FMT vidare, så som de själva

arbetat med och bearbetat den. Resultatet är vad du läser i detta nu, och till hösten 2022 är

det planerat för en ny kull av musikterapeuter i FMT-modellen att börja sin resa.
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2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

MRR står för Musikgympa, Rörelse och Röst och utförs i grupp under ledning av en

musiker och en instruktör som tillsammans leder ett pass bestående av musik, röstträning,

rörelse och avslappning anpassat för gruppen de har framför sig. Konceptet MRR är

framtaget av Maggan Ericsson och Karina Larsson.

2.2.1 MRR-passet - hur går det till?
Ett MRR-pass kan ta plats i många olika sammanhang och på många olika platser; en

kyrka, ett dagrum, ett klassrum, en konferenssal - för att nämna några. Gemensamt för

passen är att de sker i grupp, att det är två personer som leder passet och att alla i rummet

är med och deltar. Att delta kan se ut på många olika sätt, vilket jag kommer till lite senare.

MRR-instruktören är den som sitter längst fram/i mitten riktad ut mot deltagarna som

antingen kan sitta i en cirkel eller i rader, beroende på hur rummet ser ut. Det är

instruktören som bjuder in till ett av de först A-begreppen - avläsning - då hen gör

rörelserna utan att berätta vad hen gör (fler A:n kommer lite senare, i kapitlet 2.2.3).

Deltagarna iakttar, observerar och läser av instruktörens information som ges genom

sången och rörelserna. Ingen annan muntlig information ges vilket annars skulle kunna bli

ett störande moment. “Detta är avläsning, inte utlärning” sades på en föreläsning med

Maggan och Karina2, vilket verkligen summerar målet med MRR. Vi lär inte ut någonting,

vi bara gör och låter deltagarna observera och ge respons på det vi gör.

Musikern sitter nära instruktören för att de lätt ska kunna kommunicera med varandra och

sitter  riktad ut mot deltagarna. Hos denne skapas musikgympans medel - musiken - med

hjälp av ett ackordinstrument, vanligtvis gitarr eller piano. Musiken i MRR är skriven (och

skrivs, många deltagare i denna utbildning har skrivit egna låtar) för att sätta igång

individens egen tankeprocess och efter hand sätta igång hens minne och association.

Struktur är A och O i arbetet med MRR, särskilt eftersom verbala instruktioner undviks så

långt det är möjligt.

2 Margareta Eriksson, Karina Larsson, FMT-terapeuter och lärare vid Eskilstuna folkhögskola. MRR,
föreläsning 2021-01-15.
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2.2.2 Icke-verbalt - för upplevelsens skull
Att prata bort en upplevelse är ett uttryck vi använt mycket i denna utbildning. I vardagen

får vi konstanta instruktioner om vad vi ska och bör göra för att saker och ting ska bli rätt,

fungera eller genomföras. Gör man på ett annat sätt händer det ingenting, och gör man det

inte alls - nä, det är klart att det inte händer något då heller. Precis som i arbetet med FMT

så utförs MRR också icke-verbalt. Instruktören visar, och deltagarna läser av vad de ser,

som tidigare nämnt. Styrkan här är att inga instruktioner behöver följas, och att det inte

finns rätt eller fel i MRR. Det egna initiativet hos personen i fråga avgör om hen deltar

eller inte, och det är deltagandet som vi vill åstadkomma först och främst.

Vill vi ha en kopp kaffe så trycker vi på en knapp. Drycken serveras om det inte är något

fel på maskinen, eller om det är slut på kaffe. Finns det inte förutsättningar får vi inget

kaffe. Låt oss nu visualisera en person som sitter i rullstol och har dubbelamputerade ben -

och vi vill att hen ska upp och dansa tango. Fysiskt omöjligt - finns det inga förutsättningar

finns det ingen tango. Fel!

Går vi fram till den rullstolsburne personen och ber hen resa sig upp och röra på ben som

inte finns kommer hen inte kunna det, det är ett som är säkert. Det vi har glömt bort nu är

att personen vi har framför oss är en människa och ingen maskin. Människan har en hjärna,

och hjärnan kan fortfarande uppleva en tango trots att benen inte längre finns. I MRR ser

vi till att människorna framför oss upplever saker tillsammans utifrån sina egna

förutsättningar. Med musiken tar vi oss med rappa rytmer till Sydamerika, kanske hör man

till och med ett “Olé!” i fjärran. Framför sig ser gruppen en passionerad dansös som dansar

ett steg fram, och ett steg tillbaka medan musiken växer och växer.

Vad nu då? Hon kommer fram till den rullstolsburne, sträcker ut handen och bjuder upp.

Tillsammans glider de över dansgolvet, ett steg fram, och ett steg tillbaks - och en snurr!

Musiken fortsätter hela tiden tills det sista “cha cha cha”-et spelas och dansparet bugar sig

djupt inför varandra. En tango har dansats och upplevts, och applåderna ekar i salen. På

några minuter har hela gruppen fått vara med om en resa med hjälp av musik och rörelse

utan en tanke på att en av tangodansarna inte har några ben. De som dansat är svettiga, de

som applåderat är uppspelta. Varje persons upplevelse i detta rum är dess egen, och inga

ord bör därför bryta det.
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2.2.3 Fem viktiga A:n
I vårt arbete med MRR utgår vi från fem begrepp: anpassning, avläsning, aktivering,

andning och avspänning som tillsammans kallas för de fem viktiga A:na.

Anpassning

Att anpassa MRR-passen utefter gruppen är A och O för att få ett lyckat resultat. Passen

anpassas både under själva planeringen som sker innan behandlingen börjat, men även

under passets gång. Dagsformen i gruppen kan vara avgörande för hur mycket de kan och

orkar ta in, aktiveras och delta - och ibland känner man inte av dagsformen förrän man

kommit igång med passet och märker av att något inte är som det brukar. Detta är något

som jag själv upplevt, och då är det mycket viktigt att vara lyhörd för vilka moment som

passar bra eller mindre bra just den dagen och snabbt kunna bekräfta detta hos sin partner.

Vi anpassar innehållet i MRR genom att utefter gruppens funktionsförmåga - vad de kan

och orkar - lägga upp ett program med en programordning som följs gång efter gång.

Generellt sett vill vi starta passet i högt tempo och i dur för att höja pulsen och släppa lös

dopaminet i kroppen. Denna signalsubstans har en positiv inverkan på kroppens vilja att

röra sig och komma igång - vilket ju är precis det vi vill åstadkomma. Under programmets

gång används musiken för att ömsom aktivera och ömsom lugna. Självklart fungerar inte

all musik hos alla grupper, men de allra flesta som är bekanta med västerländsk musik

associerar högre tempo och mycket rytmik med glädje och aktivitet, och det motsatta;

lägre tempo och mindre rytmik med lugn och avslappning.

Med denna kunskap utformar och anpassar vi program med skiften i musikens rytm, tempo

och tonalitet för att gruppen lätt ska kunna hänga med i vad som händer, när det kommer

ett nytt moment och vad det momentet skulle kunna vara. Så småningom kan gruppen i

många fall komma ihåg vilket moment som kommer därnäst när den hör den tillhörande

musiken.
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Avläsning

Som tidigare nämnt är MRR inte utlärning - det är avläsning. Vi använder inte verbala

instruktioner för intet - faktum är att detta skärper deltagarnas uppmärksamhet.

Reaktionerna som sedan kommer från individerna kommer helt och hållet från de själva -

utan att de påverkats eller rättats till av ord eller handling. Här aktiverar vi spegelneuron,

vilket är delar i vår hjärna som aktiveras när vi iakttar en annan människas rörelser och

beteende för att direkt spegla dessa (Hwang, Nilsson 2010, s. 232). Några klassiska

exempel på detta är skratt och gäspningar som man brukar säga smittar. Det är svårt att

motstå att brista ut i skratt när det finns andra runt om en som skrattar, och ju fler personer

- desto svårare blir det att motstå.

Samma effekt blir det när en grupp i MRR gör samspelta rörelser. Spegelneuronen hos

samtliga i gruppen aktiveras och får personen att vilja göra samma sak. Om personen rent

fysiskt kan det är mindre viktigt då det är aktiveringen av dessa spegelneuron vi vill åt - för

de ger personen upplevelsen av att hen är med i sammanhanget. Iakttagelsen av de andra

personernas rörelse och aktivitet är tillräckligt för att en rörelsehindrad persons hjärna ska

börja aktiveras.

Aktivering

När vi har anpassat ett MRR-pass väl så är deltagarna oftast medvetna om i vilket

sammanhang de är, och också om vad som ska hända. För att detta ska kunna ske behövs

det struktur i programmet, och självklart också anpassning. När detta finns skapar vi

förutsättningar för att deltagarna aktiveras - utifrån sin egen vilja och också genom att se

andra aktiveras. Att våga låta sig aktiveras, prova och lyckas -  utan någon annans önskan

eller tillrättavisning - blir en stark upplevelse för deltagaren. Aktiveringen blir kravlös och

utövaren vågar ta ut svängarna och utvecklas.
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Andning

En välkoordinerad andning är extremt viktig för människokroppen, gammal som ung.

Andas vi djupt, lugnt och kontrollerat sänks vår puls och vi känner oss lugna. Om vi

istället andas ytligt - det vill säga högt upp i bröstkorgen - är det sannolikt något i kroppen

som inte står rätt till. Exempelvis stress, oro och ångest påverkar vår andning negativt. Att

medvetandegöra och utveckla andningen och kroppshållningen därtill leder till att vi

syresätter kroppen och hjärnan på ett hälsosamt sätt. I MRR eftersträvar vi en effektiv

bukandning som sitter långt ner i magen, och för att kunna åstadkomma den måste vi

också bearbeta kroppshållningen.

Avspänning

I MRR-programmet varvar vi de olika momenten för att behålla deltagarnas fokus.

Intensiva moment i högt tempo följs av ett par djupa andetag och sedan något lugnare, för

att sedan komma tillbaka till det ösiga igen. I ett av momentet finns taktil beröring, där

deltagarna utför strukturerad taktil på sig själva eller med hjälp av en assistent eller

anhörig. Det ser ungefär ut som om man försiktigt smörjer in varje kroppsdel med tvål, och

det är just därifrån rörelserna kommer - hur vi tvättar oss. När varje kroppsdel blir

uppmärksammad ritas hela kroppen av i hjärnan av det taktila sinnet och vi får en bättre

uppfattning om hur vi ser ut utan någon som helst värdering från andra sinnen och tankar.

Passet avslutas alltid med en stunds mindfulness där vi “scannar” av hela kroppen.

Deltagarna får en stund att tillsammans lägga fokus enbart på sig själva, och det blir en

skön stund som delas. Det är inte ovanligt att de börjar gäspa eller till och med somnar

under detta moment - och då vet vi som MRR-ledare att avspänningen verkligen fungerar.
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3 Fallbeskrivning - FMT

Jag har valt att redogöra för mitt FMT-arbete genom att beskriva min adept Mahdi, hans

utveckling och resultat. Namnet är fingerat.

3.1 Beskrivning av Mahdi

Mahdi är en kille med en fantastisk musikalisk förmåga. Innan vi började arbeta

tillsammans hade jag hört honom flertalet gånger spela piano utanför mitt FMT-rum.

Personalen på dagverksamheten var mycket glad över att han skulle få börja med FMT. Ju

närmare starten vi kom desto mer konfunderad var jag över huruvida Mahdi över huvud

taget skulle ta till sig något av det som vi skulle göra tillsammans. Han är ju så musikalisk,

det här kommer vara för lätt!

Mahdi har en mild intellektuell funktionsnedsättning med autistiska drag, samt många

motoriska och vokala tics - det vill säga ofrivilliga rörelser och uttalanden som han inte rår

för. Ticsen pågår nästan konstant och Mahdi är själv medveten om dem och misstänker att

han har Tourettes syndrom. I skrivande stund har ingen diagnos fastställts. Autism eller

autismspektrumtillstånd (AST) kännetecknas ofta av den så kallade autismtriaden. Rosin3

beskriver i sin föreläsning att personen i fråga har svårt med 1: socialt samspel, 2: verbal

och icke-verbal kommunikation och 3: speciellt avvikande beteende.  De autistiska dragen

hos Mahdi visar sig framför allt i sociala sammanhang, då han har svårt att uppfatta

icke-verbala sociala signaler. Det kan vara alltifrån att inte ta emot en utsträckt hand till att

svara bokstavligt på en fråga som “Kan du stänga fönstret?”. “Ja” svarar Mahdi och sitter

kvar på sin plats. Han svarar på frågan, men förstår inte den underliggande meningen med

den; “stäng fönstret”.

3 Åsa Rosin, PhD vid Karolinska Institutet. Autismspektrum, föreläsning 2021-09-24
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3.2 FMT med Mahdi

3.2.1 Liksidigheten
När jag började arbeta med Mahdi hade jag inte praktiserat FMT särskilt länge, bara ett par

månader. När jag tittar tillbaka på mina anteckningar från de första sessionerna är det

tydligt att min och Mahdis samverkan är påverkad. Exempelvis lyckas inte Mahdi avläsa

mitt kroppsspråk när han skulle spela från vänster till höger, likt en textrad som man läser

om och om igen, och Mahdi spelar fram och tillbaka på alla trummor istället för att hoppa

tillbaka till den första trumman när han slagit an den sista. Jag försökte att med min blick

visa att han skulle börja igen på den första trumman utan resultat. Mahdi sa för sig själv ett

par gånger “Jag förstår inte, du säger ingenting”.

Mahdi var också den första adepten jag träffade som uppvisade svårigheter med att

koordinera sina händer. Att slå på en trumma med båda händerna samtidigt var inte

naturligt för honom, och under vår första session kunde han inte koordinera bägge sidor på

samma gång, det vill säga att göra liksidiga rörelser. Greppet om stockarna såg nästan

krampaktigt ut, som att de vägde flera kilon.

Detta kom Mahdi snabbt över, och nästa steg i processen var att arbeta liksidigt med

armarna i en uppställning/kod som består av en virveltrumma i mitten och två cymbaler

ovanför och ut mot sidorna. För att åstadkomma den liksidiga rörelsen slår adepten på

virveltrumman först med båda händer för att sedan komma ut mot sidorna till respektive

cymbal. Här började Mahdi att aktivt titta på mig för att försöka lista ut hur han skulle

komma vidare, och en djupare samverkan började ta form.
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Efter att ha provat ett par gånger med denna kod utan resultat började jag fundera på om

Mahdi kanske inte uppfattade uppställningen av trummor på det sättet jag förväntade mig -

en trumma, sen två. När jag tittar tillbaka på dessa videor så ser jag att Mahdi är medveten

om att det finns två cymbaler, men han spelar bara på en åt gången. Virvel, ena cymbalen,

virvel, andra cymbalen. Rörelsen jag vill åt är virvel, båda cymbaler. Det är tydligt att han

applicerar principen från föregående kod i utvecklingen - att spela växelvis mellan virvel

och cymbal med höger respektive vänster hand. Nu behöver jag förmedla att de två

cymbalerna symboliserar en rörelse. Ickeverbalt, förstås.

Jag provar många gånger att “greja” med cymbalerna samtidigt, en med varje hand för att

ickeverbalt implementera att en hand ska vara på varje cymbal - utan framgång. En vacker

dag när Mahdi har blicken fäst på mig provar jag att visa mina handflator, varpå han

snabbt lägger sina stockar i dem utan att släppa. Han bankar ett par gånger i dem, och jag

förstår att han uppfattar dem som två ting. Jag flyttar mina handflator till virveltrumman i

mitten, och Mahdi följer efter. Därefter kommer handflatorna ut till de två cymbalerna, och

likt en örn sprider Mahdi sina vingar och kommer ut till dem. Snabbt som attan sätter jag

mig bakom pianot igen och ger startackord. Mahdi slår på virveln… sprider sina vingar…

och slår på båda cymbalerna. Den liksidiga rörelsen är ett faktum.

3.2.2 Separation av liksidigheten
När Mahdi väl hade knäckt den liksidiga koden (i dubbel bemärkelse) kunde inget stoppa

honom. Detta utvecklingsmässiga steg gjorde att Mahdi successivt kunde utveckla separata

sidorörelser och till slut även korsrörelser - i sin egen takt. Här har det icke-verbala och

kravlösa förhållningssättet i FMT:n verkligen fått lysa med sin närvaro - det får ta tid. Jag

fick också uppleva  hur Piagets citat “Varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det

föregående steget” (Hjelm 2005, s. 53) verkligen stämde överens med verkligheten.

För Mahdi behövdes tid för att dessa rörelser skulle etablera sig. En kombination av

utforskning, problemlösning och musikaliskt stöd gjorde detta möjligt. Medan Mahdi

utforskade hur han skulle göra fick han olika respons från mig. Tystnad när han kom bort

sig, enstaka diskanta (ljusa) toner när han spelade modellen med den “aktiva” handen och

bastoner när den “passiva” handen också aktiveras. Kombinera diskant- och bastonerna

och musiken blir fullständig - och det var det som jag märkte att Mahdi strävade efter.
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Musikaliteten hade han ju sedan innan, och Mahdi var mycket mån om att det lät likadant

varje gång. När han själv fick ansvaret för att delarna skulle kombineras blev det ännu

viktigare att det lät “rätt”. Mahdi visste hur “rätt” skulle låta eftersom han spelat tidigare

koder och då hört hela ackord och både diskant- och bastoner, men de hördes inte direkt

här.

När Mahdi väl fick in flytet såg jag till att han fick spela länge och mycket för att

rörelserna och musiken skulle sammankopplas - och det gjorde de! Efter ungefär en

månads uppehåll pga sjukdom och annat kom Mahdi tillbaka och skulle spela de korsande

koderna. Han fick stockar i händerna och gjorde en halv korsrörelse med höger hand över

vänster, och fick respons därefter - helt ackord när båda händerna slog och korta, ljusa

toner när bara högerhanden slog. Han stannar, och jag spelar då koden i sin helhet, varpå

Mahdi säger “AHA!” och aktiverar vänsterhanden.

Samma tillvägagångssätt användes för att etablera separata sidorörelser hos Mahdi, han vet

hur det ska låta och har själv komponenterna för att det ska låta “rätt”. I de separata

sidorörelsena “klättrar” ena handen upp för fyra trummor medan den andra stannar kvar på

samma trumma hela tiden. Mahdi började med att slå endast på första slaget för att sedan

bara klättra utan att aktivera den andra handen. Responsen blev densamma, ett helt ackord

när båda händerna aktiveras och enstaka toner när bara den ena är aktiv. När den andra

handen också aktiveras och slår på samma trumma medan den första klättrar blir musiken

fullständig och “rätt” för Mahdi. Han anpassade sitt spel därefter, och de separata

sidorörelserna fick honom att se ut som ett riktigt proffs.
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3.3 Resultat av arbetet med Mahdi

För varje gång jag träffade Mahdi såg jag hur självförtroendet hos honom växte. Jag tittar

tillbaka på inspelningar från de första gångerna och ser en nervös och ansträngd kille, för

att sedan titta på de senaste klippet där han ser ut som en proffsmusiker. Rörelserna flyter

på som om han aldrig gjort något annat än att spela FMT. Utöver att bli riktigt duktig på

trummor så är det väldigt mycket mer som hänt i både kroppen och hjärnan för Mahdi.

Utvecklingen av de olika förmågorna går inte att ta miste på, det fick jag se svart på vitt i

FMT-rummet - men vad som också var intressant för mig var hur Mahdi eventuellt

påverkades av sin utveckling i vardagen. Hade mitt arbete gjort någon skillnad för honom?

Ja, det hade det. Mahdis personal beskrev honom som mycket mer uttrycksfull och verbal

än innan han började med FMT. De upplevde också att han hade det lättare för att tolka

kroppsspråk och gester - alltså icke-verbal kommunikation. I slutet av behandlingen

frågade jag vid ett tillfälle om han skulle komma till sessionen då han var sen. Han

förklarade då att hans personal hade glömt att sätta upp FMT:n på hans schema, och att

han inte var beredd på att jag skulle komma. Han kom själv fram till slutsatsen att det inte

var läge för FMT den dagen, för han var inte beredd på det på grund av missen med

schemat. Vidare fick både jag och Mahdis personal se honom bygga upp fysisk självkänsla

allteftersom han bemästrade koderna. Tack vare aktiveringen av hans muskler i FMT:n fick

de högre spänning, och Mahdi blev starkare - vilket syntes tydligt på hela honom och hur

han förde sig.

Rent neurofysiologiskt skulle Mahdis utveckling kunna förklaras med hjälp av bilden av

en hjärna, och framför allt en del av hjärnan som heter corpus callosum4. Hjärnan är

uppdelad i två halvor, och dessa är vanligtvis specialiserade på olika saker - exempelvis

ansvarar höger hjärnhalva för att kunna se mönster och helhet medan vänster hjärnhalva

har fokus på logik, sekvenser och komponenter.

4 Åsa Rosin, PhD vid Karolinska Institutet. Autismspektrum, föreläsning 2021-09-24
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Varje hjärnhalva ansvarar också för varsin kroppssida, vänster hjärnhalva ansvarar för

höger sida och höger hjärnhalva ansvarar för vänster sida. Mellan hemisfärerna sitter

corpus callosum (även kallad hjärnbalken) - och den består av nervtrådar och kopplar ihop

de två halvorna. Corpus callosum möjliggör samarbete mellan hjärnhalvorna. det är den

som gör att information och signaler har möjlighet att skickas vidare.

Hos personer med autismspektrumdiagnos - precis som Mahdi - beskriver Rosin5att man

sett att det i corpus callosum finns färre nervbanor än hos någon utan en sådan diagnos,

Det här leder till att hjärnhalvorna har svårare att kommunicera med varandra - men det

betyder inte att det inte finns rum för utveckling. Corpus callosum finns, det är

nervbanorna som är få. Arbetet med FMT har skapat förutsättningar för att Mahdi

utvecklat sin motorik och koordination. I början hade han svårt med att samordna sina

rörelser i båda händerna samtidigt men nu kan han både koordinera rörelserna och göra

separata sidorörelser samt korsrörelser. Detta skulle kunna tyda på eller tolkas som att fler

nervbanor har skapats hos Mahdi.

5Åsa Rosin, PhD vid Karolinska Institutet. Autismspektrum, föreläsning 2021-09-24

27



4 Fallbeskrivning - MRR

4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Damerna kallade jag och min MRR–partner Elin vår grupp. En sammansättning äldre

kvinnor på ett äldreboende med olika grader av demenssjukdom. Ordet demens kommer

från latin och betyder “utan själ”, vilket kan låta hårt. Utan själ finns ju inte människan

kvar, endast det kroppsliga skalet består medan själen är någon annanstans. Vid långt

gången demens skulle man kunna beskriva en patient med demens ungefär så, någon

annanstans. Människan man har framför sig då är uttryckslös och kan sällan prata eller ens

äta själv. Vid lättare demens kan patienten verka orolig, virrig, glömsk eller på annat sätt

olik sig själv.

Demens definieras som en försämring av minnet samt ytterligare en annan av de kognitiva

förmågorna - exempelvis språk, exekutiv eller visuo-spatial förmåga (Larsson & Rundgren

2010, s. 295). Med exekutiv förmåga menas exempelvis tidsuppfattning, att kunna växla

mellan aktiviteter, arbetsminne, framsynthet och organisationsförmåga (L. Kutcher 2010,

s. 52-54). Visuo-spatial förmåga innefattar att personen med enkelhet kan förhålla sig till

rummet omkring sig med hjälp av synen.

Damernas sammanhang är alltså att de är grannar, de bor på samma våning på

äldreboendet och gör således många aktiviteter tillsammans. Måltider, tv-tittande och

firande av högtider genomförs i sällskapet av varandra, dock utan någon vidare samverkan

mellan människorna. De flesta av damerna har som sagt demenssjukdom, och flera av dem

har det mycket svårt att hänga med i ett socialt samspel. De hinner inte snappa upp alla

små svängar som ett samtal ofta tar, och istället blir de sittandes vid ett bord, tillsammans

men ensamma.
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4.2 Arbetet med gruppen

När MRR-programmet skulle skapas för gruppen var vi mycket måna om struktur,

kontraster och igenkänning. Strukturen var densamma varje gång för att skapa trygghet i

gruppen. Ett vanligt symptom vid demenssjukdom är konfusion - förvirring - och det var

något som vi ville motverka i vårt arbete med MRR.

Passen inleddes alltid med att hälsa var och en av damerna välkomna med deras namn när

de kom in i salen. Detta för att direkt visa att vi såg varje individ. När alla hade satt sig

tillrätta slog pianisten an ett första ackord för att väcka uppmärksamheten. “Välkommen

hit!” sjungs klart och tydligt följt av att instruktören bugar för att aktivera nacken hos

deltagarna. Efter två upprepningar av detta släpper vi loss och lyfter armarna gradvis utåt

och upp över huvudet där de möts i en klapp. Därefter förs de sammanförda händerna ner

längs kroppens medianlinje (mittlinje) till en “lucia”-position. Detta var inte helt lätt för de

flesta, det syntes tydligt på damerna hur pass påverkad deras avläsning var. Vissa sträckte

upp armarna i luften direkt, vissa sträckte ut dem som i en kram och vissa klappade i

händerna. Någon enstaka reste på sig och dansade. Oavsett hur damerna reagerade blev det

mycket tydligt att “nu kör vi”.

Ett annat moment som kom att bli uppskattat (allt eftersom covid 19-restriktionerna

successivt lyftes) var mimiken. Detta inleddes under tystnad för att få damerna att titta

framåt på instruktören för att se vad som pågick. De flesta av damerna var i början inte

särskilt bekväma med att förställa ansiktet - räcka ut tungan, rynka ögonbrynen, blåsa upp

kinderna och så vidare. Efter ett par gångers fniss och tvek så lyckades vi till slut få ut alla

tungor på en och samma gång - för att sedan brista ut i ett gemensamt gapskratt. Skrattet

var så förlösande, både för oss som musikterapeuter och säkerligen för damerna själva.
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Mycket skratt blev det också när vi såg efter vad grannen hade för sig idag. En kort melodi

tillsammans med en huvudvridning följt av något helt slumpmässigt som någon i salen

kom på. “Titta på grannen till höger om dig, vad har de för sig idag?” och någon svarade

“klipper gräset”. Vi som ledare bekräftade  detta och skapade ett sammanhang till

kommentaren; “Ja, det var minsann på tiden, den där gräsmattan ser ju ut som en riktig

djungel!”. Det blev mycket intressanta (och ibland riktigt klipska) diskussioner kring vad

våra grannar höll på med. Här stimuleras prefrontala cortex - den del i hjärnan som oftast

är värst drabbad vid demens (Eriksson 2001, s. 145-154). Damerna fick tänka abstrakt om

någonting som inte fanns att se eller ta på, vad skulle en granne kunna hålla på med?

Vi använde oss av 50 cm långa pinnar i våra pass, tanken var att vi skulle använda dem

som redskap för att efterlikna exempelvis rodd, tyngdlyftning och paddling - och till en

början var pinnarna i sig en upplevelse för damerna. Att bara hålla i dem och kavla dem

mot låren var en tillräckligt stark upplevelse, och de sökte inga vidare instruktioner.

Successivt fick vi se hur damerna blev mer vana vid pinnarna och tittade upp på

instruktören för att se vad som pågick. Damerna kom igång ordentligt med paddling,

tyngdlyftning och rodd, särskilt de som annars ofta deltog passivt. En specifik dam som vi

visste var från Gotland såg ut att ta i för kung och fosterland med hela kroppen när hon

rodde. Kanske var det något som satt kvar sedan barndomen hos henne.

Mot slutet av passet rev vi alltid av en gammal klassiker som damerna kunde sjunga med i.

Eftersom våra namn - Elin och Johanna - ju finns speglade i den svenska låtskatten

varierade vi varje vecka mellan Drömmen om Elin och Kan du vissla, Johanna? Drömmen

om Elin är en vals, och detta var mycket tilltalande för damerna. De bjöd upp varandra och

sin personal till att ta en svängom. Kan du vissla, Johanna? satt djupt hos damerna, och alla

kunde antingen vissla eller tralla melodin som följer “ja visst kan jag det” i sången. Här

kunde det verkligen braka loss medan damerna gungade och klappade i takt.
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4.3 Resultat av arbetet med gruppen

Efter att ha haft MRR kontinuerligt under tio veckor såg vi en anmärkningsvärd skillnad

på damerna, både kroppsligt, mentalt och socialt. För varje gång som vi hälsade på

damerna blev vi också mer och mer igenkända. Efter ett par veckor så vill jag minnas att

en av damerna började sjunga redan när hon såg mig och Elin i dörren på väg in i salen.

Efter fyra pass fick vi se något underbart. En av damerna, vi kallar henne Disa, sträckte ut

båda sina händer till personerna som satt bredvid henne. Det bör noteras att detta var under

Covid 19-pandemin, så damerna var tvungna att sitta med två meters mellanrum. Damen

till vänster om henne, Britta, hade suttit stilla under hela passet och tagit in vad som pågick

för sig själv. Britta tog tag i Disas hand, och tillsammans valsade de till “Kan du vissla,

Johanna?”. Britta gungade med och klappade takten med andra handen mot sitt eget lår.

Disa lyckades aktivera Britta, som en effekt av att jag och Elin aktiverade gruppen.

Att få se damerna vara uppmärksamma på varandra gladde oss. Damerna sa eller petade

till varandra ifall någon hade somnat eller fastnat i någon rörelse - de var måna om att även

den bredvid skulle vara med och delta. I vanliga fall så satt de oftast bara vid ett bord, ofta

under tystnad - men under vårt arbete med MRR så blev de mer engagerade - både i sig

själva och i andra. Vi fick efter behandlingsperioden var över höra från personalen att

damerna frågade efter oss, månader senare. Vårt arbete hade etablerat sig i deras minne,

trots demensen.

Utöver damernas välmående fick vi också bevittna personalens ökade engagemang. De två

aktivitetscoacher som var med varje vecka lärde sig programmet och rörelserna och

upplevde en trygghet i det - trots att utlärning ju inte är målet. MRR blev en tillflyktsort i

en vanligtvis hektisk vardag för personalen, och ett rum att mötas i för de boende.
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5 Resultatsammanfattning och diskussion

Resultatet av arbetet med Mahdi och damerna är bara två av flera arbeten jag haft med

väldigt många olika sorters människor. Dessa människor har haft alltifrån autism till

geriatriska sjukdomar som demens till syndrom som Downs, Rett och Williams syndrom.

Utifrån samma modell och med samma förhållningssätt har jag bemött dessa människor -

med FMT och MRR. Under denna utbildning har jag tack vare mina klasskamrater fått

möjlighet att se dessa metoder utövas och uppskattas av människor i alla åldrar, från nio

månader till 96 års ålder.  Det råder ingen tvivel om att detta arbetssätt är effektivt,

mångsidigt och uppskattat. Hur kommer det sig att metoden fungerar på så många olika

plan?

5.1 Känsla av sammanhang - KASAM

Som jag tidigare nämnt skapar arbetet med FMT förutsättningar för utveckling, samtidigt

som den är kravlös. Utveckling är inte ett krav för att adepten ska kunna ta del av FMT -

detta är ytterst viktigt att komma ihåg. Aaron Antonovsky (1923-1994) beskriver i sin bok

Hälsans mysterium (Natur & Kultur, 2005) begreppet KASAM - känsla av sammanhang -

och vikten av detta för en välmående människa. KASAM delas in i tre delskalor:

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM används i många olika instanser

som ett skattningsformulär och utgår från ett salutogent perspektiv.
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Detta betyder att man utgår från det friska hos människan och bland annat att man

1. Avvisar klassifikationen frisk/sjuk för att istället se var personen befinner sig på ett

multidimensionellt spektrum från hälsa till ohälsa

2. Hindras från att endast fokusera på en specifik sjukdoms orsak

3. Istället för att fokusera på orsak till sjukdom/problematik fråga “Vilka faktorer

bidrar till att upprätthålla personens position på spektrat eller till att skapa rörelse

mot den friska polen?”.

4. Att stressorer inte betraktas som någonting negativt, utan något neutralt som

beroende på typen av stressor och hur pass framgångsrik upplösningen av

spänningen är.

Antonovsky menar att KASAM är något som för de flesta bidrar till ett bra och hälsosamt

liv, och jag menar att vi i arbetet med FMT kan bidra med detta. Att få komma till ett

sammanhang där det inte finns några krav samtidigt som man på någon nivå vet vad som

ska hända. Rummet där vi har FMT blir ett neutralt rum för adepten att kunna göra vad hen

vill, vad som känns meningsfullt - må det vara att sitta utanför och lyssna på pianospelet

eller att spela koder med separata sidorörelser. Adepten behöver inte förstå varför hen

befinner sig i FMT-rummet, inte heller hur hen ska spela koden. Det enda som spelar roll

är här och nu - vad adepten gör med förutsättningarna hen får presenterade. När en

samverkan etableras mellan adept och terapeut så uppfylls denna känsla av sammanhang

och dess delskalor - på bägge individers respektive nivå.

Jag som terapeut ser meningsfullhet i att möta min adept i musiken, kanske ser adepten

meningsfullhet i att få slå hårt på den stora trumman, meningsfullhet i att få komma bort en

stund eller meningsfullhet i musiken. Förutsatt att jag gett adepten rätt förutsättningar

upplever hen situationen hanterbar - hen vet vad som kommer hända.

I arbetet med FMT måste terapeuten se till att sammanhanget känns begripligt, hanterbart

och meningsfullt för adepten - annars finns inte förutsättningarna för att våra

observationspunkter ska kunna appliceras. När detta uppnås och adepten upplever

KASAM förbättrar vi livskvaliteten hos personen i fråga - oavsett ålder eller

funktionsnivå.
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Adepten får en stund för sig själv att kunna samverka med en annan människa på sin nivå,

och detta är mycket värdefullt -  i synnerhet om personen har någon form av

funktionsnedsättning eller upplevd/uppvisad svårighet.

Det är känslan av sammanhang som jag tror kan vara nyckeln till den utveckling som

oavsett ålder eller funktionsnivå kan ske under en FMT-behandling - just eftersom

KASAM är något som vi behöver hela livet. Jag anser att FMT-modellen hör hemma

överallt. I förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet, som friskvård, habilitering,

rehabilitering och i äldreomsorgen. Genom hela livet har vi med oss vår kropp och knopp,

och att då kontinuerligt ge hela människan en så mångfacetterad upplevelse där alla sinnen

integreras och där dessutom KASAM kan uppnås kan inte vara annat än bra.

KASAM-begreppet är minst lika (om inte mer) applicerbart i MRR, där man ju är del av

en hel grupp. Själva konceptet gymnastik i grupp är inget nytt, men att passet är

ickeverbalt och kravlöst gör upplevelsen till något helt annat än ett gympapass på

exempelvis ett gym eller i TV. Varje person är välkommen precis som hen är, samtidigt

som hen erbjuds att delta i sammanhanget utifrån sina egna förutsättningar. Det är något

visst med gemensam aktivering, vad det är kan vi bara fantisera om. Jag gillar tanken av

att endorfinerna - glädjeämnena -  från varje individ fyller hela rummet och att det är de

som skapar den här härliga känslan av lugn, glädje och aktivitet.

MRR kan med fördel också användas genom hela livet, från förskola till äldreboende. I

förskolan får barnen från början prova på att göra någonting i grupp och behålla

uppmärksamhet - något som inte alltid är helt lätt. I skolan har MRR bevisats vara mycket

effektiv för att stärka sammanhållningen i en klass (Ericsson, Larsson 2017, s. 23). På en

arbetsplats kan det stärka bandet mellan kollegorna och ge bättre förståelse för varandra.

“Att se sig själv i förhållande till sina kollegor och i förhållande till människor, unga som

gamla är mycket viktigt i alla verksamheter. Mitt förhållningssätt och bemötande är

avgörande i alla situationer” (Ericsson, Larsson  2017, s. 19). Inom äldreomsorgen får

deltagarna ett sammanhang fyllt av glädje och musik samtidigt som en känsla av syfte kan

upplevas.
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5.2 Kravlöshetens kraft

Att leka är livsviktigt, menar Mariana Grabos6 i sin föreläsning. Att få skratta, bli

uppslukad, komma bort och vara kompetent utan att bli bedömd är mycket värdefullt och

ger en extra dimension till KASAM-begreppet. Grabos ställde frågan “Hur leker du?”

under sin föreläsning, och jag själv kom på att jag ju leker ofta. Jag spelar datorspel, badar,

spelar dragspel, klappar hundar… ja, leken tillför så mycket i livet, speciellt när man

verkligen funderar på vad det innebär. FMT och MRR behöver inte uppfattas som lek för

mottagarna, men blir det lustfyllt och roligt så finns det något lekfullt i att få samverka i

musiken utan att ord eller handling begränsar leken.

Vi behöver leka genom hela livet. FMT och MRR bjuder in till lek - utöver stimulans och

utveckling av alla de tidigare genomgångna observationspunkterna. I denna musikaliska

lek utsätts vi - både terapeuter och adepter - för mycket viktiga situationer som kan komma

till användning senare under dagen, veckan, året, livet. Terapeuten bekräftar, banar väg och

observerar medan adepterna direkt får möjlighet att påverka orsak och verkan med sina

uttryck, samtidigt som möjligheterna för utveckling alltid finns. I en av Barbro Matssons7

föreläsningar beskrev hon detta som en dörr som alltid ska stå öppen. Den kanske inte

används på lång tid, men man ska alltid ha möjlighet att gå dit.

När vi börjar närma oss utveckling sätter igång stimulerar vi adepternas egen autonomi.

Detta begrepp innefattar självständighet, fri vilja, självkontroll, handlingskompetens och

känsla av egen vilja och drivkraft. Oavsett var en människas funktionsnivå ligger så är den

egna autonomin över kropp och sinne något som alla ska ha tillgång till. Eftersom

FMT-modellen är kravlös så låter vi våra adepters självständighet, fria vilja och så vidare

få komma till ytan. Vi måste utgå från att våra adepter kan och visa att vi litar på dem för

att deras autonomi ska väckas. “Du kan aldrig sätta ett tak på en människa” - Barbro

Matsson, 2020.

7 Barbro Matsson, FMT-terapeut och musiklärare i grund- och grundsärskolan Kungsbacka kommun.
Begrepp och begåvning, föreläsning 2020-10-30.

6 Mariana Grabos, socionom, leg. psykoterapeut, handledare i KBT och Relationellt förhållningssätt.
Psykiatriska sjukdomar, föreläsning 2022-01-11.
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6 Citat

Jag vill avsluta detta arbete med några citat jag stött på under min resa de senaste två åren.

“Jag känner mig lyssnad på, jag känner samhörighet” - Elin Färm, klasskamrat på

Eskilstuna Folkhögskola direkt efter första gången hon provade att sitta vid

FMT-trummorna medan tårarna rann.

“Det blir tyst i huvudet, jag tänker inte på tonaliteten” - observation jag själv gjorde efter

ett MRR-pass. Mitt gehör fungerar som en dator - det läser av all musikalisk input jag får

och omvandlar det till information. I kombination med rörelserna i MRR stängdes det av.

“Jag klarade det jag inte kunde” - Martin Åberg, FMT-adept. Drabbades av hjärnblödning

vid 21 års ålder på grund av ett pulsåderbråck (aneurysm) som var medfött utan att man

visste om det.

“Ja, ni också!” - Disa från äldreboendet. Svar på tal efter att en i personalstyrkan sa att

gruppen kändes mycket piggare och gladare efter genomfört MRR-pass.

“Det var så roligt när vi spelade tillsammans, jag klarade den där svåra till slut och det var

så coolt för du pratade inte ens!” - FMT-adept med Williams syndrom.

“Jag går därifrån och känner ‘fan vad bra jag var’ ” - Berit Olsson, FMT-adept drabbad av

Parkinsons sjukdom.

“Tack” - FMT-adept med cancer och mycket långt gången demens.

Ja, jag kan inte säga det bättre själv.

Tack!
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