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1 Inledning

1.1 Min bakgrund

Jag har alltid varit intresserad av musik och av människor. Innan jag fyllde sex år gick jag

hemma och sjöng hela dagarna. Under många år i grundskolan gick jag i barnkör på

fritiden. I nian började jag ta privata sånglektioner, och gjorde det tills jag fyllde 18.

Vintern efter studenten kom jag med i Gävle Lucia. Därefter fortsatte jag sjunga i kör. Lion

Singers var en kör, hopsatt av före detta luciatjejer. Idag sjunger jag i en ensemble med sex

andra. Vi sjunger både som grupp och får sjunga individuella sånger.

Jag är även väldigt estetisk utöver musiken. Några av mina största intressen är

fotografering och hantverk. Jag gick på en teaterlinje i gymnasiet. Några år senare gick jag

med i en teatergrupp där jag var i ett par år. Jag har gått en fotografikurs under ett år och på

konstskola i två år.

Mina tidigare arbeten har en gemensam nämnare: arbete med människor. Jag har haft

kortare praktiker och vikariejobb på förskola och fritids. Åren 2016-2017 jobbade jag på

ett äldreboende i Gävle. Därefter var jag personlig assistent under en sommar. Efter det

hamnade jag på en trampolinpark där jag jobbade i köket/restaurangen. Under en säsong

jobbade jag som skolfotograf.

1.2 Mina tankar och resa under utbildningen

När jag var liten ville jag bli artist, men det vågade jag inte säga eftersom många menade

att det inte var realistiskt. Med artisteriet ville jag också bli en idol och en förebild. Jag

ville hjälpa andra liksom mina idoler har hjälpt mig. Någon annan dröm har egentligen

aldrig funnits. Till alla som sa att jag borde ha en “Plan B” att falla tillbaka på, nickade jag

bara och bytte samtalsämne.
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När jag arbetade som skolfotograf hösten 2019 tänkte jag att detta skulle jag kunna

fortsätta med. Det var mitt första arbete som på riktigt kombinerade arbete med människor

med ett av mina fritidsintressen. Jag hade svårt att komma på vilket annat arbete som

skulle kunna ge mig någon sådan kombination.

Jag var 24 år och stressad över att inte ha någon plan B. Som en blixt från klar himmel

kom jag på att min familj faktiskt känner två musikterapeuter. Jag googlade

musikterapiutbildning och fick upp ett resultat. Funktionsinriktat musikterapi - FMT var

inte vad våra bekanta höll på med, men det verkade lockande. Jag sökte till Eskilstuna

folkhögskola och Musikterapeut FMT-modellen, och blev antagen. Fortfarande utan att

veta någonting om FMT.

Jag kom in i klassrummet första dagen, surmulen precis som vädret. Efter bara några

minuter var jag helt omvänd och sedan dess har den här utbildningen och det här yrket

blivit en självklar “Plan A”. Det var en öppen och välkomnande stämning. Jag kände att

den stämningen speglade hela yrket. Jag kände mig välkomnad och accepterad.

Ett krav för att komma in på utbildningen var att ha grundläggande pianokunskaper. Mina

kunskaper var väldigt grundläggande. Jag visste vad tangenterna hette och kunde lägga

grundläggande ackord. Det kändes jätteläskigt när vi för första gången skulle öva på koder,

d.v.s. särskilda melodier kopplade till en viss uppställning av attribut tillsammans. Men

lärare och klasskamrater peppade mig, lärde mig grundläggande noter och lät mig få starta

från där jag stod just då. Jag är tacksam att ha få utvecklas i min takt i en öppen miljö, och

stolt över den utveckling jag gjort.

Vi har fantastiska lärare och föreläsare. Klassen är engagerad. Det startas ofta intressanta

diskussioner, och det känns som att varenda en av oss kommer att kunna föra vidare

information och arbetet med FMT utan problem. Jag ville bli artist och få bli någons

förebild genom musiken. Nu får jag vara en del i människors utveckling, och

förhoppningsvis göra ett positivt avtryck i deras liv. Med hjälp av samma verktyg. Cirkeln

är sluten.
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2 FMT-modellen

FMT-modellen består av Funktionsinriktad Musikterapi - FMT och Musikgympa, Rörelse

och Röst - MRR.

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

FMT, Funktionsinriktad Musikterapi grundades av Lasse Hjelm (1924-2010). År 1975 fick

Hjelm ett uppdrag av Kommunala Musikskolan och Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han

inledde ett musikprojekt med barn och ungdomar med förlossningsskador på Folke

Bernadottehemmet (FBh). Hans tes blev: att spela med -inte för! (Hjelm 2005)

I takt med att FMT utvecklades grundade Hjelm 1987 Musikterapiinstitutet i Uppsala. Där

startade den första utbildningen för FMT-musikterapeuter. Året därpå startades samma

utbildning vid dåvarande Ingesunds Musikhögskola i Arvika.

Hjelm tog intryck av Jean Piagets (1896-1980) tankar om barns utveckling, när han

skapade FMT-metoden. Piaget var en schweizisk filosof och kunskapsteoretiker.

FMT är en metod för att främja funktionen i både kroppen och hjärnan. Det kan handla

både om att stärka upp eller bibehålla sina funktioner. Personen som tar emot FMT

benämns som adept. Detta för att en adept kan vara många olika människor. Till exempel

en elev i en skola, en patient på en vårdcentral, en brukare inom personlig assistans eller

äldrevården, eller en person som har tusen bollar i luften med jobb, familj och aktiviteter,

och som behöver en ”må-bra-stund”.

2.1.1 Musiken
Musiken i FMT är uppbyggd av enkla melodislingor som terapeuten spelar på piano.

Adepten spelar på olika trummor och cymbaler. Trummor är ett tillgängligt och attraktivt
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attribut. Trummorna och cymbalerna är också höj- och sänkbara, och de går att vinkla för

att få till olika sorters rörelser (små förflyttningar kan ha stor inverkan på vilka muskler

som arbetar).

Slagverksinstrumenten är inte heller bundna till några ackord. Ställ en trumma i en sal med

människor, och se vad som händer. De flesta kommer uppmärksamma den. Några kanske

kommenterar dess närvaro, andra börjar slå på den. (Hjelm 2005)

Melodislingorna tillsammans med en given uppställning av attributen, kallas för koder.

Arbetet med koderna främjar olika rörelser med kroppen, och ger även förutsättningar för

adepten att få jobba kognitivt, med logik och minne/association. Det går att utveckla styrka

i kroppen, uthållighet och stabilitet. Samtidigt får adepten chans att, utan verbala

instruktioner, tänka och lista ut mönster i de olika koderna. Hjärnhalvorna får chans att

samarbeta, och det gör de ännu bättre med musik. Musik skapar ett fyrverkeri i hjärnan

som gör att båda hjärnhalvorna börjar skicka signaler till varandra och hela hjärnan arbetar.

(Collins 2015)

FMT utförs icke-verbalt, kommunikationen sker genom musiken. Det icke-verbala i FMT

ger även adepten chansen, utan direkt påverkan, att avläsa vad som händer i rummet. Det

ger utrymme till spontana reaktioner, till exempel en spontan rörelse. Reaktionen har en

direkt förbindelse till sensomotoriska delar i hjärnan. Den spontana rörelsen bekräftas av

terapeuten och kan leda vidare så ett samspel skapas. Att inte prata under terapistunden

innebär också att inga muntliga instruktioner ges. Det blir ett annat sätt att förhålla sig än

att ständigt säga till en individ vad och hur denne ska göra. Istället för att ge adepten en

trumstock och be denne slå på en eller flera trummor får adepten tid och möjlighet att

tänka själv.

2.1.2 Individuellt
En FMT-session sker alltid individuellt. Det är terapeuten och adepten i rummet, och

behövs det någon utomstående, till exempel förälder eller assistent, så är denne

välkommen, men får hålla sig i bakgrunden. Detta eftersom behandlingsprocessen

påverkar och följer adeptens utveckling. Det är adepten som leder terapeuten med sitt sätt

att agera och vara. (Hjelm 2005)
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2.1.3 Rummet och attributen
Igenkänning är en viktig aspekt i FMT. Med igenkänning kommer trygghet1. FMT-rummet

bör alltid se likadant ut. Pianot står på samma ställe och adepten sitter på samma ställe.

Adepten får då chansen att associera rummet till FMT och är beredd på vad som kommer

att hända. Andra sätt att förbereda adepten på vad som kommer att hända är att ha attribut

uppställda framför pianot när adepten kommer in i rummet. Att inleda varje session med

en särskild kod kan också förbereda adepten på vad som kommer att ske2

2.1.4 Observationspunkter
Man kan säga att FMT utgår från ett salutogent synsätt. Det innebär att man ser till det

friska hos varje individ. (Antonovsky 1991) Terapeuten utgår alltid utifrån vad adepten

kan. Förhållningssättet är att jobba med de resurser som finns, och att få adepten att känna

att den lyckas och kan. Adepten ska få utvecklas i sin takt och utvecklingen kommer

inifrån adepten själv.

Musikterapeuten har vissa observationspunkter som hen utgår från i sitt arbetet.

Samverkan: Bekräftande och turtagning. Här ser terapeuten om adepten uppfattar

mönster, och ifall inte terapeuten bekräftar när hen slår ner en stock på en trumma. Kan

terapeuten genom att inte svara, låta adepten tänka och lista ut en annan väg för att få svar?

Turtagning handlar om att lämna och få tillbaka stockar, eller i flöjtspel, lämna och få

tillbaka en flöjt. Efter ett tag kanske adepten kan ha en flöjt i vardera handen och blåsa

växelvis.

Modell/logik: Adeptens logiska förmåga och förmåga till problemlösning. (Hjelm 2005)

Hur klarar adepten att finna en struktur och logik i rummet och bland instrumenten när

inga instruktioner ges?

Rum och Tid: Dominerar rummet över tiden, eller tvärtom? Flyter spelandet på, eller tar

det tid att hitta till instrumenten? Uppfattar adepten hur rummet är uppbyggt, var

2 Barbro Matsson, föreläsning Eskilstuna folkhögskola 4 mars 2021.
1 Karina Larsson och Margareta Ericsson, föreläsning Eskilstuna folkhögskola 9 september 2020.
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trummorna och var stolen står? Det här kan spegla sig i vardagen. Om en adept har svårt

att hitta till stolen, eller hitta mellan trummorna i en uppställning, kan det även visa sig att

adepten har svårt att hitta i till exempel skola, matbutiken eller hemmet.

Stabilitet och KFU: KFU står för Känsla För Underlaget. Det är en av de viktigaste

punkterna, och nyckeln till att kroppen ska fungera. (Hjelm 2005) Adeptens stabilitet har

direkt påverkan på många andra punkter som observeras i FMT, och stabiliteten kan direkt

översättas i vardagen. Om en adept inte har Känsla För Underlaget kan det innebära att hen

har svårt att känna stolsitsen som hen sitter på, eller golvet under fötterna. Sittandet kan då

bli väldigt vingligt, det kan bli svårt och ansträngande att sitta stilla en längre stund. Ett

barn i skolåldern kan ha svårt med sin KFU. Barnet kan ändra sittställning ofta, det känner

sig obekvämt och kan inte koncentrera sig på vad som händer vid vita tavlan, eftersom hen

hela tiden måste försöka hålla sig upprätt på stolen. En del barn kanske till och med ramlar

av sin stol eftersom de inte känner att stolsitsen är där under dem3.

Personer som har svårt med KFU under fötterna kan ha svårt att känna marken som de går

eller springer på. Kanske de inte har någon tydlig känsla för vad som är upp och ner, eller

klarar av att sätta ner fötterna på så sätt att de inte ramlar.

De här personerna kanske behöver direktkontakt med underlag. Att få vara barfota eller

bara ha strumpor på sig när man spelar kan vara fördelaktigt. Även att få ha olika material

under fötterna eller rumpan. Det finns balansdynor med piggar på som gör att adepten får

en tydligare känsla för underlaget. Det kan även vara bra att sitta på en balansboll så

kroppen får studsa och hålla balansen medan hjärnan koncentrerar sig på vad som händer

vid whiteboarden.

Muskeltonus: Om adepten spänner sina muskler i hög grad kan det vara tecken på hög

muskeltonus. Det blir en ansträngning eftersom kroppen har svårt att slappna av. En person

med låg muskeltonus kan säcka ihop. Hen orkar inte hålla kroppen upprätt. Barn kan ligga

ner på bänklocket eftersom de inte orkar sitta i skolbänken i flera timmar.

3 Karina Larsson och Margareta Ericsson lektioner Eskilstuna folkhögskola 28 oktober 2020, 3 mars 2021,
21 oktober 2021
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Sidoskillnad: Ser terapeuten vilken sida som är dominant? Är ena sidan betydligt starkare

än den andra? Ibland går det inte att se, eftersom vissa personer inte har en dominant sida.

Ibland kan det vara så att adepten bara vill spela med sin dominanta sida. Om adepten har

mycket medrörelser kan det bli ansträngande för personen. Det vittnar om att hela kroppen

måste jobba hela tiden.

Hand- och handledsfunktioner: Här observerar terapeuten adeptens handutveckling,

utifrån olika grepp som finns. Har adepten ett stadigt grepp, eller håller hen stockarna långt

ut? Terapeuten observerar också ifall handlederna är stadiga eller “fladdriga”.

Svank: Orkar adepten hålla uppe kroppen eller sitter hen som en fällkniv? Är svanken

rörlig eller stel?

Perception: Uppfattning av sina sinnen. Här observerar terapeuten hur adepten tolkar sina

sinnesintryck

- Auditiva sinnet, hörseln. Terapeuten observerar ifall adepten är känslig för ljud,

eller kanske kräver väldigt mycket ljud. Testar hen olika ljud? Det kan finnas

ljud som adepten tycker om och inte tycker om. Till exempel, vägrar hen att slå

på cymbalerna, men virveltrumman går bra. Om adepten hela tiden spelar

väldigt tyst kan det vara för att höga ljud är jobbiga. Vissa adepter kanske till

och med hör ljud som kommer utanför rummet.

- Visuella sinnet: Hur adepten uppfattar rummet med synen. Lägger hen märke

till alla trummor? Kanske att adepten ser och förstår att trummorna står i

rummet, men om de hamnar utanför synfältet så ”försvinner” de. Det kan bli för

många synintryck. Kanske adepten fixerar sig vid någonting utanför fönstret.

- Vestibulära sinnet: Balanssinnet. Blir adepten yr eller inte? Ett tillstånd som

kan uppstå är Nystagmus. Nystagmus kännetecknas av  upprepade, ofrivilliga

ögonrörelser. (Läkartidningen 2015) Snurrar adepten runt för att kompensera att

den inte blir yr alls? En adept som snurrar runt utan att bli yr kan ha svårt med

huvudet upp och fötterna ner. Den saknar en balans och stabilitet i kroppen4.

4 Karina Larsson och Margareta Ericsson, föreläsning Eskilstuna folkhögskola 26 november 2020
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- Proprioceptiva sinnet: Det proprioceptiva sinnet kallas även för det kinestetiska sinnet,

eller rörelsesinnet. ”Proprioceptiva intryck meddelar hjärnan om hur mycket muskler

ska dras ihop eller sträckas ut, samt hur och när lederna ska böjas och sträckas, tryckas

ihop eller sträckas. Denna information underrättar hjärnan om varje kroppsdels läge

och hur den rör sig:” (Ayres 2010, s. 199).

En person som har problem med det proprioceptiva har svårt att anpassa sin kropp till

en uppgift. Hen kan behöva förlita sig på synen för att klara av en uppgift. Till exempel

klara av att titta på noterna, istället på sina fingrar när man spelar instrument, eller ta i

lagom mycket om du ska hälla upp dryck i ett glas när det är mörkt i rummet. Med det

kinestetiska sinnet känner vi vår kropps position och hur vi rör oss. Man känner om

man håller på och ramla, och kan parera. Om rörelsesinnet är påverkat kan det vara så

att en person inte känner att hen hamnat snett och är på väg att ramla, så då ramlar hen.

(Myhr 2015, s. 39) I FMT kan det handla om att man inte vet hur hårt man måste slå

för att få ljud i trumman. En person som är ljudkänslig och har dålig proprioception

kanske inte förstår att den måste slå lösare för att få ett tystare ljud i trumman.

- Taktila sinnet: Känsel. Finns det material eller former som adepten inte vill ta på. I

FMT används många olika stockar. Tjocka, smala, runda, fyrkantiga… I trä eller andra

material. Vissa adepter kan vägra hålla i, eller till och med ta på vissa av stockarna.

Andra vill även utforska det taktila med annat än händerna. De kan testa att ha

materialet mot armen eller ansiktet. Vissa stoppar stockarna i munnen.

Motorisk planering: Förbereder sig adepten inför uppgiften? Till exempel sätter hen sig

tillrätta på stolen och för flöjten direkt till munnen. Kör hen igång direkt eller tar det ett tag

att komma fram?

Öga/hand-koordination: Följer blicken alltid handens rörelse? Automatiseras det efter ett

tag så att adepten inte behöver titta varje gång? Tittar adepten över huvud taget på det den

håller på med eller är blicken (och fokuset) på andra ställen i rummet?
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Andning: Adepten får använda blåsinstrument. Anpassar sig munnen till instrumentet?

Har de mycket eller svag styrka i blåset? Har de kontroll över andningen?

Bålrotation: Också viktig för helheten. Den nedre och övre kroppshalvan ska fungera

separat och oberoende av varandra. I FMT observerar terapeuten om knäna och/eller benen

“följer med” och rör sig med bålen. Terapeuten observerar ifall det är axlarna och armarna

som arbetar, snarare än bålen.

Korsrörelse: Samarbetet mellan de två hjärnhalvorna. Det krävs samarbete mellan

hjärnhalvorna för att kunna föra höger hand över vänster och vice versa.

Fotfunktion: Terapeuten observerar om det bara är fötterna, vristen som arbetar, eller om

hela benet följer med.

2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

MRR är en musik- och rörelseaktivitet för alla åldrar. Till skillnad från FMT utförs MRR

alltid i grupp. Precis som i FMT används musiken som ett redskap till att utveckla

människan fysiskt och kognitivt. Vi arbetar bland annat med rörelser för att bibehålla och

stärka kroppens funktioner vilket i sin tur kan göra vardagen enklare. Bland annat skapas

förutsättningar att utveckla:

· Socialt samspel, minne och association, avläsning, att kunna läsa av vad som

händer utan att få verbala instruktioner

· Rörelse, liksidighet, balans

· Munmotorik och mimik, andning

· Avslappning

(Larsson och Ericsson 2017)

Musikgympan leds av två personer. En musiker, som spelar piano och sjunger och en

instruktör som sitter framför gruppen och visar rörelser. Gruppen kan vara i många olika

konstellationer. Det kan vara en liten eller en stor grupp. Det kan t.ex. vara en grupp med

barn i skola och/eller förskola, äldre på ett äldreboende eller en grupp med dagverksamhet.
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MRR kan användas som  en del av en rehabilitering, men även användas som friskvård i

en personalgrupp.

I MRR jobbar alla utifrån sin egen förmåga och sina egna förutsättningar. “MRR är ett

verktyg för att sätta igång individens och personalens egen tankeprocess och

medvetandegöra att de olika momenten kan omsättas i vardagen.” (Larsson och Ericsson

2017)

I arbetet med MRR är musiken ett viktigt redskap för att understödja och förstärka de olika

momenten och kroppens rörelse. Ackompanjemanget anpassas till momenten. Antingen

kan spelet vara drivande och ge skjuts i en rörelse, eller så kan musikern spela taktfast och

tydligt för att lättare få igång en rörelse/aktivitet hos personen. Vid avspänning spelas lugn

och rogivande musik.

Att ha ett tydligt mönster i musiken och en tydlig struktur under arbetet med MRR leder

till igenkänning och trygghet. Är en person trygg och känner sig bekväm leder det ofta till

att personen bli mer frimodig och vågar ta initiativ. Man kan också arbeta med pauser och

låta personerna själv fylla i den tystnad som blir. Kanske någon börjar sjunga eller klappa i

händerna spontant. En paus kan också användas då man vill påkalla uppmärksamhet.

(Larsson och Ericsson 2017)

Det finns fem viktiga A i arbetet med MRR. Anpassning, Avläsning, Aktivering, Andning

och Avspänning. (Larsson och Ericsson 2017)

Anpassning: Att terapeuterna anpassar passets innehåll till gruppen. Utgå från gruppens

förmågor. Känn in var gruppen är just för dagen och hur gruppen kan ta emot det som

erbjuds.

Avläsning: Även i MRR arbetar man icke-verbalt så långt som möjligt. Det icke-verbala

skärper koncentrationen på ett positivt sätt. Att kunna läsa av andra människor är viktigt i

ett socialt samspel.
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Aktivering: Nya moment i ett MRR-pass byggs på allteftersom. När en grundläggande

trygghet och struktur finns, ger det med tiden utrymme till att individen själv vågar ta egna

initiativ. Individen får agera utifrån sig själv. Ett exempel är ett moment där ledaren ropar

ut olika saker som de ser en påhittad granne göra. När någon i gruppen lärt sig det

momentet kanske hen tar ett eget initiativ och berättar för gruppen vad hens granne gör.

Om det är ett moment med turtagning så kanske någon i gruppen bestämmer sig för att

sitta och klappa takten medans hen väntar på sin tur. Då kanske de övriga i gruppen börjar

klappa med.

Andning: Andningen medvetandegörs så att kroppen och hjärnan syresätts. Att arbeta med

andningen kan ge ett lugn. Stress och oro påverkar andningen negativt. I MRR finns det

övningar för kroppshållning, andning och tal. Kroppshållningen är viktig för att få en

effektiv bukandning. Talet är viktigt för att hålla muskulaturen igång och även få möjlighet

att hålla igång rösten hela livet.

Avspänning: Avslappning efter att ha hållit ett högre tempo. Ett moment i avspänningen är

taktil beröring. Människor har ett mycket starkt taktilt sinne (känselsinne). Vid beröring av

andra eller oss själva, frigörs ett så kallat lugn och ro-hormon, oxytocin. Ett annat

avsmänningsmoment är kroppsscanning. Musklerna får en och en aktiveras och sedan

slappna av. Dessa avslappningsmoment brukar vara uppskattade. Det kan vara svårt att få

tillfälle att vara i en lugn miljö tillsammans med andra människor. (Larsson och Ericsson

2017)
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3 Fallbeskrivning

3.1 Beskrivning av Katarina

Adepten som jag har följt under den här perioden är en äldre kvinna som vi kan kalla för

Katarina. Hon är född på mitten av 1920-talet. Katarina är väldigt klar i huvudet, men har

blivit trött i kroppen. År 2019 hade hon en liten stroke, en TIA. TIA (Transorisk ischemisk

attack) är när en person under en kortare tid får försämrat blodflöde i en begränsad del av

hjärnan. (Larsson och Rundgren, 2010)

Efter stroken blev Katarina allt mer fast i sin lägenhet. Hon hade inte möjlighet att ta sig ut

själv, och i och med pandemin så har hon nästan bara lämnat hemmet för läkarbesök och

någon enstaka släktsammankomst.

3.2 FMT med Katarina

När jag träffat Katarina har vi träffats hemma hos henne. Jag känner Katarina privat och vi

har en avslappnad stämning. Jag har hunnit spela med henne ungefär 25 gånger.

Katarina har gjort en stor utveckling i FMT. Främst märks det när jag observerar

samverkan och modell/logik. Jag upplevde i början att hon slog mycket på måfå och

noterade inte att jag inte bekräftade när hon slog så. Det jag då gjorde var att bli extra

tydlig när jag ställt upp instrumenten. Det innebär att jag tar fram en eller två trummor i

taget och ställer upp dem i den ordning som jag önskar att hon slår på dem. Katarina har

alltid följt mig med blicken när jag plockar fram, tar bort, hämtar nya stockar och andra

attribut. För Katarina har det varit fördelaktigt att spelandet, koderna och mönstren fått

sjunka in under en längre period.
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En annan sak som vi jobbat mycket med är stabiliteten. När Katarina sitter som bekvämast

så är det med det vänstra benet korsat över det högra. Då finns inte stabilitet för hela

kroppen. Här har jag satt fotplattor under Katarinas vardera fot, så att båda fötterna varit

placerade på plattorna. Jag har också haft en boll mellan hennes knän för att stadga upp

stabiliteten. Jag märkte då också en skillnad på balansen.

Efter Katarinas stroke påverkades vänster sida av kroppen, och Katarina var i början

ovillig att använda vänster hand i spelandet. När hon började göra det satte hon högra

handen mellan låren för att stadga upp sig själv. När hon spelade med höger hand vilade

vänsterhanden på knäet. Med en boll mellan knäna kommer den stabilitet hon sökte själv,

genom att sätta handen mellan låren, och högerhanden kan vila på knäet även när hon

spelar med den svagare sidan.

Styrkan i den svagare handen har arbetats upp. Dubbelklubba är en trumstock som har två

handtag, där båda händerna kan hålla samtidigt. Detta är bland annat gynnsamt för de som

har en tydligt starkare sida, och som har svårt med, eller en ovilja att använda den andra. I

spel med dubbelklubba får den starka sidan med sig den svagare, som då blir aktiv, och

med tiden allt starkare.

3.3 Resultat av arbetet med Katarina

Främst så har jag observerat en betydlig utveckling i styrka och uthållighet, framför allt i

vänster sida. I början var Katarina mycket ovillig till att spela med vänster hand, och hon

bytte ofta över till höger efter en stunds spelande. Med tiden gick det lättare, och till slut

orkade hon spela med båda händerna även om trummorna var ganska långt ifrån kroppen.

Jag upplever också att modell-logiken utvecklades. Katarina fick en större förståelse för

mönstren i koderna.

Stabiliteten utvecklades också positivt. Hon satt längre stunder med båda fötterna i marken

och på så vis fick en stabilare kroppshållning. Under den tid vi spelade upplevde jag att

Katarina bibehöll alla de funktioner som hon hade när vi började.
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Jag upplever att spelandet har gått framåt efter att vi haft ett längre uppehåll, till exempel

nästan en månad över jul och nyår. De första två-tre gångerna efter dessa uppehåll, har jag

observerat att de  utvecklingarna har skett. Då har hon kunnat utföra en kod som varit

jättesvår innan. Jag tänker att hjärnan har fått landa och bearbeta modellerna.

Det har varit svårt att se någon stor skillnad i Katarinas vardagliga liv under och efter

FMT-perioden. Men jag anser att det var viktigt att hon har fått  hålla igång sin kropp och

därmed bibehålla sina funktioner.

Katarina har också uppskattat stunderna som vi spelat. Vi började spela när pandemin

pågått på ett tag, och Katarina träffade vid det tillfället endast två personer som vardera

kom en gång i veckan. När jag kom hade jag med mig alla attribut och hon fick se mig

släpa på, och montera upp alla instrument. Det skedde någonting nytt och spännande som

fått Katarina att leva upp under den tid jag varit där.
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4 Gruppen MRR

4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Jag och min mamma har arbetat tillsammans och har under några veckor den här våren,

varit på ett äldreboende och utövat MRR. Vi är på en avdelning för somatiska

(icke-dementa) brukare. Då det är få som bor på avdelningen, och många av dem inte orkar

eller vill vara med, kommer det ibland boende från andra avdelningar. Personalen

välkomnar oss med öppna famnar och arbetar hårt för att få ner folk till musikgympan. Det

är dock svårt att få ner folk till avdelningen, och oftast blir vi väldigt få.

4.2 Arbetet med gruppen

I skrivandets stund har vi hunnit vara där sex gånger. Många gånger har det dock varit

svårt att få ihop folk. De boende har kommit från olika avdelningar, och personalen har

haft svårt att hinna med att lotsa alla till musikaktiviteten. Därför är det hittills svårt att

säga att vi följt en specifik grupp under dessa veckor.Då det ofta kommer olika brukare

som är med, så är det svårt att säga att vi kunnat följa en grupp under dessa veckor.

Det finns dock vissa som varit med fler än en gång. En påtaglig utveckling som skett är

med två brukare som bor på den avdelning vi har varit på. De båda har funnits i lokalerna,

men inte velat sitta och vara med. Två-tre gånger, har de funnits i lokalen, eller på sina rum

med öppen dörr. De har hört musiken från sina håll. En varsin gång har de varit med i

MRR-gruppen.

17



4.3 Resultat av arbetet med gruppen

Även fast det har varit en liten grupp i olika konstellationer så upplever jag att det har hänt

saker varje vecka. Min och mammas närvaro väckte nyfikenhet från såväl boende som

personal. Det blev ett samtalsämne, och folk började känna igen oss och de fick  en

uppfattning om vad vi gjorder där. Det intresse som väcktes har lett till att vissa brukare

som inte velat vara i rummet de första veckorna, har varit med på musikgympan några

veckor senare.

Jag upplever att det är där vi är så långt vi kom under praktiken. Vi väckte intresse hos de

människor som inte vet vilka vi är, och hos de som är med och deltar väckte vi rörelse,

gemenskap och en del skratt. En gemenskap bildades också mellan de som valde att inte

vara med. De fick en bild av vad som pågår. Man bytte några ord med dem, när de kom

och var nyfikna. Och vissa har som sagt valt att vara med andra veckor.

Ett exempel på det är en person som de tre första gångerna valde att inte vara med. Dock

var personens position så pass nära att hen kunde höra allting som hände. Den fjärde

gången vi kom fick personen som vanligt frågan om hen ville vara med, och den här

gången blev svaret ja. Personen hängde bra med i rörelserna och såg ut att ha en bra stund.

Personalen var imponerade och berättade för mig och min mamma att brukaren i fråga är

över 100 år.

Det har varit fördelaktigt att personal har varit med och deltagit i aktiviteten. Oftast har

minst en från personalen deltagit. Några enstaka gånger har ingen personal haft möjlighet

att medverka. Det har jag och mamma upplevt som negativt, eftersom det bidrog till oro

när personalen var tvungna att springa fram och tillbaka. När det har varit personal med,

har gruppen upplevts som tryggare och lugnare. Det har inte gjort någonting att en av de

deltagande i personalen har varit tvungen att rusa iväg till på en kort avstickare. Att

personalen ändå haft avsikten att vara med i gruppen har skapat en trygghet. När

musikgympan väl är igång så upplever jag det som att de flesta boenden inte märker om

personalen smiter iväg ett tag. De är så inne i aktiviteten!

18



5 Resultatsammanfattning

5.1 Resultatsammanfattning och diskussion - Katarina

I FMT-spelandet med Katarina upplever jag att spelandet har gått framåt efter att vi haft

längre uppehåll, till exempel nästan en månad över jul och nyår. De första två-tre gångerna

efter sådana uppehåll är när de största utvecklingarna har skett. Då har hon kunnat klara en

kod som varit jättesvår innan. Jag tänker att hjärnan har fått landa och bearbeta

modellerna.

I vardagen har det varit svårt att se ifall det skett några skillnader. Jag anser att det var

viktigt att Katarina fick hålla igång sin kropp och bibehålla funktionerna, och det har hon.

Katarina har också uppskattat stunderna som vi spelat. Vi började spela när pandemin

hållit på ett tag, och Katarina träffade vid det tillfället endast två personer som kom en

gång i veckan vardera. När jag kom så hade jag med mig alla attribut och hon fick se mig

släpa på, och montera upp alla instrument. Det skedde någonting nytt och spännande som

fått Katarina att leva upp under den tid jag varit där.

5.2 Resultatsammanfattning och diskussion - gruppen

Jag är väldigt glad att det gick att få ihop en grupp till slut. Det har varit svårt i och med

Covid, och jag känner att jag kom igång väldigt sent med MRR. En personal på boendet

har berättat att det har varit svårt att få brukarna motiverade till aktiviteter, inte minst nu

när aktiviteterna startar igång för första gången på väldigt länge.

Jag har upplevt att de som kommit på MRR har levt upp och tyckt att det varit roligt. Som

det ser ut nu så har jag möjlighet att fortsätta ha MRR på samma boende och det ser jag

fram emot. Då vore det nog fördelaktigt ifall jag kunde vara på boendet mer än en gång i
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veckan och gå runt på de olika avdelningarna. Både jag och personalen har reflekterat över

att det vore bra ur flera olika aspekter. För det första så skulle det inte bli rörigt. Folk

skulle inte behöva komma från olika avdelningar. Personalen på de olika avdelningarna

skulle inte behöva ta av sin tid för att hjälpa alla upp och ner i hiss och liknande. Dessutom

skulle de boende ha chansen att vara närmare sin egen och trygga miljö.

En vecka var det en boende på MRR som var orolig och ville gå in i en annan boendes

rum. Det visade sig att denne boende hade motsvarande rum en våning högre upp. Att ha

Musikgympan på respektive avdelningar skulle också innebära att det fanns chans att fika

och varva ner tillsammans efteråt. När det är många från många olika avdelningar är det

svårt för en eller två i personalen att bjuda på fika och veta vad var och en kan och inte kan

äta.

I det stora hela är jag mycket nöjd med vad de här studierna har gett mig. Både

kunskapsmässigt, men framför allt så känner jag att jag har kunnat bevisa för mig själv att

kreativt och stimulerande arbete med äldre lett till någonting positivt. Jag har fått se

människor skina upp när jag kommer. Jag har fått höra från deltagare att den här typen av

aktiviteter är uppskattade och att de behövs. Det känns roligt, och jag är stolt över att få

föra FMT-modellen vidare.
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