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1 Inledning 
 

 

1.1 Min bakgrund 

 

På gymnasiet utbildade jag mig till undersköterska och arbetade ett tag på sjukhuset.  

Sedan arbetade jag några år som personlig assistent med ett barn som gick på 

Funktionsinriktad musikterapi - FMT. Det var första gången jag kom i kontakt med FMT 

och träffade terapeuten Margareta eller Maggan som hon kallas. Redan då fick jag upp 

ögonen för FMT och såg att arbetet med FMT gjorde gott för barnet som har 

flerfunktionsnedsättning. 

 

Jag har arbetat som resurs på förskola sedan 2003. Där har jag haft huvudansvar för ett 

eller ett par barn med olika former av funktionsvariationer eller sjukdomar. FMT har hela 

tiden funnits med mig och jag har informerat vårdnadshavare och andra i min närhet om att 

FMT finns. Flera av barnen jag arbetat med har jag följt med på deras stund med FMT där 

jag då har kunnat observera den utveckling som skett hos dem alla på olika vis. 

 

När jag var hos Maggan tillsammans med ett barn vintern 2020, berättade hon att 

utbildningen Musikterapeut FMT-modellen skulle börja på Eskilstuna folkhögskola. Hon 

tyckte att jag skulle söka. Min kunskap jag har om olika funktionsvariationer och olika 

sjukdomar är bra att ha med sig i arbetet med FMT-modellen. 

 

Piano har jag inte spelat tidigare men som 50-åring tänkte jag att jag inte kunde säga att jag 

inte kan spela piano när jag inte har provat. Det var Maggan som inspirerade mig till att ta 

pianolektioner. Jag blev motiverad, köpte en keyboard till att börja med och tog 

pianolektioner. Jag övade mycket under våren för att sedan göra det färdighetsprov som 

krävdes för att kunna antas till utbildningen, och det gick vägen! Här är jag nu. Vill man 

något tillräckligt mycket, är det lättare att nå målet och jag känner mig stolt över att det har 

gått så bra. Pianot är mitt verktyg och utan det kan jag inte arbeta som terapeut.  
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1.2 Mina tankar och resa under utbildningen 

 

Utbildningen har känts bra och intressant från första stund. Vi har läst om olika sjukdomar 

och diagnoser vilket intresserar mig. Det är viktig kunskap att ha med sig i yrket som 

musikterapeut.  

 

Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR som också ingår i utbildningen var nytt för mig och 

den delen av FMT-modellen är också rolig att arbeta med. Det är en bra gruppaktivitet där 

alla kan delta utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Utbildningen i FMT-modellen har getts på distans med närträffar, vilket har passat mig 

bra. På grund av pandemin fick vi ställa om närträffar till att ses via zoom. Det har gått bra 

även om det är både trevligare och lättare att ses och kunna diskutera och öva tillsammans 

på riktigt. Jag är glad att vi har haft så bra lärare och föreläsare. De är fantastiska allihop 

och jag har lärt mig mycket. 

 

Det har fungerat bra för mig att utföra min praktik trots pandemin. Jag har praktiserat på en 

skola för barn som går i förskoleklass upp till årskurs tre, där jag haft fem elever (adepter). 

Hemma hos mig har jag också haft praktik med sex adepter i olika åldrar, från 4 -79 år.  

I början var mitt fokus att arbeta med FMT med barn i förskoleålder, men det har ändrats 

med tiden. Nu vill jag arbeta med FMT i alla åldrar för att kunna stödja och utveckla 

människor på olika vis. Jag tycker att det är viktigt med tidiga insatser och vill nå ut med 

att FMT-modellen finns till för så många som möjligt. Tidiga insatser är viktigt men det är 

aldrig är för sent. 

 

Jag vill här också passa på att rikta ett stort TACK till alla lärare och kurskamrater som 

inspirerat mig så mycket och varit en del av min resa. TACK även till min familj och 

vänner som varit ett stort stöd. Jag vill också säga TACK till mina praktikplatser och till 

“Kalles” föräldrar. 
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2 FMT-modellen 
 

 

FMT-modellen består av Funktionsinriktad musikterapi - FMT som utförs individuellt och 

av Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR som är en gruppaktivitet. 

 

 

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT 
 

Funktionsinriktad musikterapi - FMT är en ickeverbal och individuell terapi-metod som 

bidrar till att utveckla kroppens och hjärnans funktioner. Arbetet med FMT sker utan krav 

och utgår från personen vi arbetar med. Genom att inte ge något verbalt beröm stärker vi 

individens självbild och koncentration eftersom adepten inte blir störd. 

 

Musiken är terapeutens verktyg. Det behöver inte låta bra när man spelar. Det är inte det 

musikaliska som är viktigt och det handlar inte om att vara musikalisk. Terapeuten sitter 

vid ett piano. Adepten spelar på olika anpassade slaginstrument som trummor, cymbaler 

och även flöjter. Trummor och cymbaler kan man anpassa efter allas förutsättningar. De är 

enkla att höja och sänka och vinkla på olika sätt allt efter adeptens behov.  

 

Mitt ansvar som terapeut är att ge förutsättningar så att adepten upplever att hen lyckas. 

Det är viktigt att inte gå för fort fram för att det inte ska bli ett misslyckande för adepten. 

Det är också viktigt att följa den utveckling som sker och som ibland kan ta olika lång tid. 

Det måste få ta tid och inte forceras fram. I början kanske adepten orkar spela endast några 

minuter1.  “Det finns inget som heter tålamod, du ska ha kunskap att vänta” citerat av 

Lasse Hjelm, (Larsson och Ericsson 2017, s. 18) Jag som terapeut har inte mål med mitt 

arbete. I FMT arbetar vi med utveckling. (Hjelm 2005, s. 44) 

 

 

                                                
1 Margareta Ericsson och Karina Larsson Lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola föreläsning i 
september 2020 
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2.1.1 Historik 
Lasse Hjelm (1924-2010) är FMT-metodens grundare. Folke Bernadottehemmet (FBh) i 

Uppsala behövde hjälp av Lasse med barnen som bland annat hade cp-skador. I mitten av -

70 talet kände han vikten av att arbeta individuellt med varje enskild elev för att få bäst 

utveckling och resultat.  

 

Lasse ville inte använda sig av kända melodier eftersom människor har olika upplevelser 

av olika låtar/melodier. Då skrev han egna melodier vilka var och en var kopplade till en 

specifik uppställning av attribut och som stödjer en viss rörelse. Dessa kallade han koder. 

 

År 1987 startade Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala och som drevs i privat regi. Året 

därpå startades även FMT på Ingesunds musikhögskola i Arvika. Lasse undervisade då i 

början vid båda utbildningsorterna. Funktionsinriktad musikterapi fanns vid 

Musikterapiinstitutet i Uppsala, år 1987-2008, respektive vid Musikhögskolan Ingesund i 

Arvika, Karlstads universitet, år 1988-2013. 

 

Utbildningen bestod av tre kurser motsvarande 30 hp/år. Det var kursstart vartannat år men 

vid Musikhögskolan Ingesund blev det möjligt att anta studenter till kurserna varje år 

under de sista åren som kurserna gavs. Efter en omorganisation vid Karlstads universitet 

och en diskussion om bl.a. kurserna i FMT, blev det ett beslut att andra program vid 

universitetet skulle prioriteras och utvecklas först innan en vidareutveckling av FMT kunde 

ske. Sedan dess har inga nya kurser getts i Arvika. Idag finns det cirka 250 utbildade FMT-

terapeuter, men många har gått i pension. Det finns även FMT-terapeuter i andra länder 

bland annat i Finland, Åland, Japan och Spanien2.  

 

Musikterapeut i FMT-modellen startade vid Eskilstuna folkhögskola i september 2020, 

nästan 10 år efter Hjelms bortgång. FMT-behandlingscenter i Eskilstuna har avtal med 

Region Sörmland och är privat vårdgivare. Högkostnadsskyddet gäller för musikterapi och 

MRR för diagnosgrupperna stroke, Parkinsons sjukdom, neuropsykiatriska 

                                                
2 Salome Persson, Lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola Historik FMT, föreläsning 8 
september 2020 
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funktionsnedsättningar, utmattningssyndrom och långvarig.smärta3. År 2015 utförde 

Karina Larsson och Margareta Eriksson som driver FMT- behandlingscenter Eskilstuna, en 

studie på individer som har Parkinsons sjukdom och stroke. Åsa Rosin som är 

neuroforskare höll i studien och skrev rapporten. I studien påvisas goda effekter av FMT4. 

(Music & Medicine 2015) 

 

2.1.2 Vilka är det bra för? 
Arbetet med Funktionsinriktad musikterapi utgår från individen och anpassas utifrån dess 

utvecklingsnivå och funktionsnivå, vilket gör att FMT kan anpassas för alla människor i 

alla åldrar. Arbetet med FMT stärker våra grundfunktioner. Det kan även ge motivation att 

komma igång med andra aktiviteter. FMT kan användas inom förskola, skola, habilitering, 

rehabilitering, friskvård, omsorg och äldreomsorg. 

 

2.1.3 Rummet  
Det är viktigt att om möjligt utföra FMT i samma rum varje gång för att adepten ska känna 

sig lugn och trygg genom att känna igen sig. Rummet bör vara enkelt inrett med få stimuli 

för att adepten lättare ska kunna koncentrera sig. Terapeuten brukar börja med att spela 

samma kod och ställa upp samma uppställning med instrument, också för igenkännandet 

och för att skapa trygghet. Adepten känner trygghet i att träffa samma terapeut också. Att 

t.ex. ha persiennerna i fönstret fördragna minimerar risken för att bli störd utifrån, 

dessutom blir det samma slags ljus i rummet varje gång oavsett väder. (Hjelm 2005, s. 128) 

Det är lättare med minneskodningen om man får vara i samma rum5  

 

2.1.4 Attribut 
Pianot är terapeutens verktyg. Stolens utformning är mycket betydelsefull för adeptens 

fortsatta utveckling. Det är viktigt med justerbara stolar som kan höjas och sänkas, med 

eller utan ryggstöd. Utöver stolen är trummor och cymbaler de viktigaste attributen. Sedan 

                                                
3 Margareta Eriksson och Karina Larsson, Lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola föreläsning 
i mars 2020 
4 Åsa Rosin, föreläsning 25 augusti 2021 
5 Barbro Matsson, lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola föreläsning 4 mars 2021 
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används också blåsinstrument. Trummor och cymbaler kan man justera efter allas 

förutsättningar. (Hjelm 2005, s. 130) 

 

Terapeuten använder sig också av olika hjälpmedel/attribut som till exempel fotplattor, 

kilkudde, balansdyna, olika bollar och pilatesboll för att bl.a bearbeta balans och stabilitet 

hos adepten. 

 

Pianospelandet stödjer adeptens rörelser. Terapeuten erbjuder adepten olika slags stockar 

att spela med. Stockarna kan vara långa, korta, runda, tunga och lätta för att kunna 

anpassas till och stimulera handens olika utvecklingsstadier.  

 

2.1.5 Koder 
Terapeuten använder sig av olika koder. En kod är en specifik melodi som är kopplad till 

en viss uppställning av attribut. Vilken uppställning som används beror på vad terapeuten 

vill arbeta med, bearbeta och utveckla hos adepten. Vi har många olika koder att använda 

oss av för olika ändamål. Det är inte viktigt att komma vidare i koderna och spela allihop. 

En kod är ett verktyg för terapeuten att kunna utveckla adepten. Koderna inbjuder till en 

kommunikation.6 Variationen av koder stimulerar adepten till att utveckla bl.a. sin 

kroppskontroll, rörelsemönster och koncentrationsförmåga.  

 

2.1.6 Observationspunkter 

I arbetet med FMT utgår terapeuten från ett flertal observationspunkter för att reflektera 

över och analysera adeptens funktioner genom att observera:  

 

Samverkan: Terapeuten använder koder och olika uppställningar för att etablera en god 

kontakt med adepten, vilket leder till trygghet och få igång en samverkan som är 

ickeverbal. Att bygga upp en samverkan mellan adept och terapeut är det viktigaste i FMT-

arbetet. (Hjelm 2005, s. 14) Utan kontakt, kommunikation och trygghet kommer man inte 

vidare i spelandet.  

                                                
6 Barbro Matsson, lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola föreläsning 4 mars 2021 
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Modell/logik: Adeptens förmåga att lösa problem i FMT-rummet observeras. Kan adepten 

läsa av uppställningen av attribut och hitta logiken i strukturen? Kan adepten planera för 

och utföra uppställningen som hör till den specifika melodin, det vill säga koden? (Hjelm 

2005, s. 209) 

 

Rum och tid: Koden vi spelar har alltid en början och ett avslut där jag som terapeut måste 

spela extra tydligt. Jag har koder som jag använder mig av för att observera om adepten 

förstår förhållandet mellan rum och tid. När personen får spela koden upprepade gånger 

och tillfällen brukar adepten få ordning på det. Genom att gå i ett rum ger det kunskap om 

rummet och avståndet, samt hur lång tid det tar att förflytta sig mellan föremålet i 

omgivningen och sig själv. Personen utvecklar sin förmåga att förstå hur stora föremål är. 

(Ayres 1988, s. 31) 

 

Vid dålig rumsuppfattning kan personen ha svårt med orienteringen, att hitta vart man ska 

någonstans, t.ex. att gå från klassrummet till matsalen, de kan gå emot föremål och 

människor eftersom personen har svårt att bedöma vart de står i relation till den egna 

kroppen. De kan också ha svårt med att färglägga bilder med pennor, att skriva, att följa en 

tryckt rad vilket gör det svårt att läsa, att hålla ordning på sitt rum eller att kasta bollar. Det 

kan också bero på dålig rumsuppfattning om personen inte klarar av att stå på led 

tillsammans med andra individer eller inte klarar av att delta i lekar. (Ayres 1988, s. 130) 

 

Minne/association: Minns adepten från föregående gång hur vi spelade? Via arbetsminnet 

krävs det repetition för att kroppen ska minnas vad som ska utföras. Om arbetsminnet inte 

är på plats i kroppen, kan det leda till att adepten glömmer vad som ska utföras under tiden 

terapeuten byter stockar. Det är viktigt att vi terapeuter arbetar strukturerat och att adepten 

känner igen sig i rummet. Jag som terapeut använder likadana saker så att adepten känner 

sig trygg och kan utvecklas i lugn och ro. 7 

 

 

                                                
7 Margareta Eriksson och Karina Larsson, Lärare FMT-utbildningen vid Eskilstuna folkhögskola 
föreläsning 3 mars 2021 
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Stabilitet/ KFU – känsla för underlaget: Hur sitter adepten på stolen, eller hur står 

adepten? Grunden till KFU - känsla för underlaget är att ha balans och kroppskontroll. Om 

adepten har stabilitet i kroppen flyter allt på bättre och adepten kan koncentrera sig på det 

som skall utföras när vi sitter, står och går. Terapeuten observerar om adepten är spänd i 

kroppen. Har adepten fötterna i golvet? Har adepten stabilitet i bålen?  

 

Terapeuten eftersträvar att, och observerar om adepten sitter på sittknölarna på stolen. När 

adepten sitter på sittknölarna bidrar det till att muskulaturen hjälper till att räta upp 

svanken, ryggen och nacken. Samtidigt är det viktigt att fötterna har god kontakt med 

golvet. Grunden till god kroppskontroll får adepten när dessa moment fungerar. Sittandet 

kan varieras med att adepten har en dyna på stolen eller under sina fötter. Kroppen kan leva 

sitt eget liv och det går åt mycket energi. Med bra KFU ger det adepten möjlighet att kunna 

koncentrera sig och utvecklas. (Hjelm 2005, s. 204) 

 

Muskeltonus: Det proprioceptiva sinnet och balansorganet ansvarar för kroppens 

muskelspänning. Om en person fort blir trött av att behöva anstränga sig för att ha huvudet 

och kroppen upprätt kan det bero på att personen saknar tillräcklig muskelspänning i 

halsen för att orka hålla upp huvudet, och måste istället ta hjälp av händer eller armar när 

individen t.ex. sitter vid en skolbänk. Personen kanske lutar sig mot en vägg för att få stöd 

till att orka stå upp. (Ayres 1988, s. 70) 

 

Svank: Terapeuten observerar hur adeptens svankarbete fungerar. Är svanken rörlig eller 

stel? 

 

Sidoskillnad: Kan jag se vilken sida som är dominant hos adepten? Terapeuten tittar både 

på armar och ben. En del adepter har ingen dominant sida. De kan jobba lika bra eller 

dåligt med kroppens båda sidor. Har adepten medrörelser när motsatta sidan utför något? 

Då tar det energi om hela kroppen jobbar hela tiden. Vid stora skillnader mellan sidornas 

funktion har ofta adepten en svag KFU, känsla för underlaget och rörelsemönstret kan 

verka klumpigt. Stabiliteten i kroppen påverkas och det blir svårare att koncentrera sig. 

Detta kan visa sig i klassrummet, att beroende på var läraren står i rummet, har eleven 

olika lätt för att koncentrera sig och lära in. (Hjelm 2018, s. 205) 
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Separata sidorörelser: Separata sidorörelser är att kunna utföra olika saker med händerna. 

Att t.ex. hålla i en bok med ena handen och samtidigt skriva med andra handen. För att 

klara detta behöver man ha god stabilitet, kontroll på kroppen och på perceptionen, vilket 

är hur vi uppfattar vår omgivning med våra sinnen. Terapeuten observerar hur både höger 

och vänster hand klarar att utföra olika saker samtidigt. (Hjelm 2005, s. 205–206) 

 

Handfunktion: Vi använder våra händer mycket, därav är det viktigt att handen utvecklas. 

Genom sina händer kodar barnet in i sin hjärna. (Hjelm 2005, s. 98) Genom att observera 

spelandet ser terapeuten på adeptens handfunktion. Har personen svårigheter att hålla 

trumstocken, kan det också medföra problem för t.ex. skolbarnet att skriva. Detta finns 

möjlighet att utveckla i FMT rummet. Hur håller adepten i stockarna? Har adepten olika 

grepp med höger och vänster hand? 

 

Handledsfunktion: Om handledsfunktionen är svag, kan det leda till att adepten inte har 

kontroll på handleden och kanske tappar saker. Ibland är handleden stel. Detta tittar FMT- 

terapeuten på under spelandet. Handledsfunktionen stimuleras med hjälp av olika slags 

stockar att spela med.  

 

Perception: Hur vi uppfattar vår omgivning med våra sinnen. Det auditiva sinnet är 

mycket viktigt. Hjelm sade att “ Örat leder ögat och ögat leder handen”, vedertaget FMT-

begrepp. (Hjelm 2005, s. 97, 210) Det adepten ser, hör och känner sammansmälter till en 

helhet som bearbetas och tolkas utifrån tidigare erfarenheter och det gör att personen 

förstår.  

 

           Auditivt: Tolkning av hörselintryck, ljud. Uppfattar adepten början och avslut på en 

melodislinga? Håller adepten för öronen eller vänder sig om? Vi kan erbjuda olika stockar 

vars slag låter olika beroende på dess utformning. Vi flyttar också på instrumenten i 

rummet så att ljudet kommer från olika riktningar, vilket är viktigt för att lokalisera sig i 

rummet. För att få en bra talutveckling är det viktigt att ha en god auditiv perception. I 

arbetet med FMT utvecklas adeptens auditiva sinne genom att adepten själv frambringar 

ljud med hjälp av olika attribut. (Hjelm 2005, s. 98, 124) 
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Visuellt: Tolkning av synintryck. Att uppfatta och urskilja omgivningen. Uppfattar 

adepten antal instrument, och hur eller var de står någonstans? 

 

Vestibularis: Balanssinnet i innerörat. Reagerar på huvudets lägesändringar. Vi vet att vi 

har huvudet upp och fötterna ner. Om vi inte har det kan vi bli yra, en del kan röra sig 

mycket utan att de känner något. Vi skall känna av det en liten stund och sedan försvinner 

yrseln. Terapeuten observerar adeptens ögon. För en del kan det räcka med att vrida på 

huvudet och det börjar snurra, då blir det svårt för exempelvis skolbarn i ett klassrum. 

Tolkningen av andra sinnesintryck blir bristfällig och nervsystemet får svårt att komma 

igång ifall vestibularissystemet inte fungerar rätt. (Ayres 1988, s. 49) 

 

Proprioception: Kroppsuppfattning = djupsensibilitet. Vår förmåga att kunna avgöra våra 

kroppsdelars position i relation till rummet omkring oss, det sjätte sinnet. Vilket är 

nödvändigt för att kunna hålla balansen. Om vi inte hade det proprioceptiva sinnet skulle vi 

inte veta hur våra kroppsdelar rör sig eller vart de befinner sig. (Ayres 1988, s. 112) Slår 

adepten hårt/ löst? Anpassar adepten sin rörelse? Om en individ inte har koll på 

proprioceptionen har individen svårt att utföra saker utan att samtidigt titta vilket gör det 

svårare att göra olika saker. (Ayres 1988, s. 112)  

 

Taktil: Beröringssinnet i huden, känsel. Människor reagerar på beröring och på att beröra. 

Känselreceptorer kan stimuleras med hjälp av vibrationer och genom att känna på olika 

ytor. 

 

Motorisk planering: Det är viktigt att det taktila, proprioceptiva och vestibulära sinnet   

fungerar för att få till en bra motorisk planering. Ett barn kan till exempel ha svårt att leka 

med leksaker om barnet inte har ordning på sinnena. Barnet kan ha sönder saker fast det 

inte är med vilja. (Ayres 1988, s. 76) Motorisk planering handlar om hur adepten sätter sig 

tillrätta på stolen. Bara kör i gång direkt eller känner efter hur hon/han sitter. Planerar 

adepten rörelsen med t.ex. en flöjt? Förs flöjten fint in i munnen? Anpassar adepten sig till 

det som skall utföras? 

 



 

13 

Bålrotation: Vår “inre korsett”. Genom att föra händerna från sida till sida sker en 

vridning i bålen och du tränar dina raka - sneda och inre magmuskler, samt “höftböjaren”. 

Terapeuten observerar om adepten har ett bra sittande med fötterna i golvet framför sig 

samtidigt som överkroppen rör sig från sida till sida. (Hjelm 2005, s. 207) Vi ska kunna 

vrida bålen utan att det påverkar hela kroppen. 

 

Öga-hand-koordination: När vi kan styra händer och fingrar dit vi vill, har vi en bra öga-

hand-koordination. Våra händer och fingrar styrs genom att ögat förmedlar till hjärnan vart 

rörelsen ska riktas. (Ayres 1988, s. 78) Uppfattar adepten vid FMT-spel antal trummor och 

att terapeuten ändrar trummornas uppställning? 

 

Korsrörelse: Korsrörelser utvecklar samverkan mellan höger och vänster hjärnhalva.  

Genom att ställa upp instrumenten på speciellt sätt kan terapeuten observera om adepten 

klarar att korsa medianlinjen (mitt framför kroppen) med t.ex. vänster hand över höger 

hand framför kroppen. (Hjelm 2008, s. 207)  

 
Andningskoordination: För att individen ska fungera bra i helhet är det viktigt att ha en 

god andningsförmåga. Om vi inte andas rätt kan vi få blockeringar i rörelsen. I FMT-

rummet använder terapeuten sig av preparerade blockflöjter och speciella ACME 

blåsinstrument såsom gök, duva, anka och tågvissla. Dessa instrument låter lite kul och det 

blir lätt att terapeuten och adepten fnissar/skrattar tillsammans. (Hjelm 2005, s. 130) 

Terapeuten observerar om munnen anpassar sig till instrumentet, vilken styrka adepten har 

i sitt utblås, och om adepten har förmotorisk planering och kan anpassa läppar och mun för 

att kunna blåsa vilket också är väldigt viktigt för att kunna tugga, äta och svälja. 

 

Fot-trummor: Trampar eller stampar adepten på pedalen? Används vristen fint? Spelar 

adepten med ena eller med båda fötterna? Terapeuten observerar om adepten får 

medrörelser i andra delar av kroppen när en fot används. Klarar adepten att koordinera 

genom att trampa med ena foten på pedalen och samtidigt slå med en trumstock med 

motsvarande hand? Att kunna utföra dessa rörelser är nödvändigt för att grundfunktionen 

ska vara optimal. Genom att gå, springa, hoppa och klättra tränas detta i leken. (Hjelm 

2008, s. 211) 
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2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR  
 

Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR är en verksamhet i grupp där musik och sång 

används för att ge den enskilda individen livsglädje och livskvalité samt bearbeta och 

utveckla funktioner i kroppen. MRR kan utföras i grupper med människor i alla åldrar och 

kan användas inom rehabilitering, skola, omsorg och även som friskvård, där både kroppen 

och hjärnan får arbeta. 

 

MRR utförs av en instruktör och en musiker. Deltagarna sitter i en halvcirkel och 

instruktören sitter i fokus framför dem. Musikern placerar sig så att denne har bra uppsikt 

över både instruktören och gruppen. Musiken och sångerna som används i MRR är väl 

genomtänkta och anpassade för deltagarna i gruppen. Ibland är sångerna och musiken 

specialkomponerade och specialanpassade för gruppen. 

 

Några av målen i arbetet med MRR kan vara att aktivera och utveckla det sociala 

samspelet, associationsförmågan, minnet, balansen, kroppshållningen, rösten, andningen, 

munmotorik mm. Musiken och sångerna används som ett verktyg för att bearbeta 

deltagarnas tankeprocess och medvetandegöra olika moment och omsätta dem i vardagen. 

Vi gör t.ex. en rörelse då man tar sig i ansiktet med båda händerna som är lika som när 

man tvättar ansiktet. Syftet med MRR är att utveckla rörelser som finns med i individens 

vardag t.ex. vid måltider, på- och avklädning, i hemmet/skolan/arbetet. 

 

Arbetet med MRR skapar ett gott och positivt förhållningssätt som gör det lättare att 

samverka mellan varandra som t.ex. person och person, mellan personal, mellan personal 

och chefer. Förhållningssättet kan leda till en utveckling som gör det lättare med en positiv 

samverkan mellan varandra. Detta kan i sin tur leda till bättre hälsa vilket är en vinst för 

alla. 

 

I arbetet med MRR utgår vi ifrån fem A:n som är Anpassning, Avläsning, Aktivering, 

Andning och Avspänning. 
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Anpassning: Innehållet i gruppens program anpassas specifikt till respektive grupp. Att 

försöka skapa en samverkan mellan deltagarna är viktigt. Ledarna är lyhörda och behöver 

ibland ändra om dagens planerade program utifrån deltagarnas dagsform.  

 

Avläsning: Så långt det är möjligt undviker instruktören att prata under MRR-stunden. Det 

gör att uppmärksamheten hos deltagarna i gruppen skärps och handlingen kommer från 

individen själv utan att instruktören har sagt vad som ska göras eller hur något ska utföras. 

Instruktören och även musikern iakttar, observerar och analyserar vad som händer med 

deltagarna individuellt och i gruppen, och hur de samverkar med varandra. Det är viktigt i 

ett socialt samspel att kunna läsa av en annan individ. Det är också viktigt att kunna läsa av 

och förstå mimik, kroppsspråk och tonfall för att kunna samverka med omgivningen. 

 

Aktivering: Det är mycket viktigt med en tydlig struktur eftersom det inte ges några verbala 

instruktioner. Instruktören är tydlig med sitt kroppsspråk för att kunna förmedla 

instruktionerna. Minne och association stärks vartefter genom att momenten utvecklas 

efterhand. Det innebär också att det skapas en trygg miljö för individen vilket kan bidra till 

att individen kanske börjar våga ta eget initiativ. 

Självkänslan kan stärkas genom att individen får prova och får lyckas utan att någon 

tillrättavisar. Det ger också trygghet och motivation som är viktigt. Förmågan att samverka 

med övriga deltagare i gruppen och att vänta på sin tur stärks också i arbetet med MRR, 

vilket är viktigt i samspelet med omgivningen. Förutsättningar för att utveckla 

kroppskontroll skapas genom MRR. Med kroppskontroll menas att fungera så bra som 

möjligt utifrån förutsättningarna som finns hos individen. 

 

Andning: Vid stress och oro kan andningen påverkas negativt och bli ineffektiv. Genom att 

medvetandegöra andningen syresätts både kroppen och hjärnan vilket kan göra att vi 

upplever oss må bättre. En naturlig avslappning och en bättre energiförbränning får vi 

genom att utveckla andningen. Genom att stärka kroppshållningen stärks även andningen 

så att det blir lättare att bukandas. Genom att hålla muskulaturen och andningen i gång ger 

det oss möjlighet att hålla i gång vår röst hela livet. När vi andas, talar och sjunger är 

talorganet i ständig rörelse. Övningar för andning, hållning och tal som är viktigt för alla 



 

16 

människor finns med i MRR. Genom att andas lugnt långt ner i kroppen blir vi lugnare, 

vilket ger oss lugn och ro, välbehag, trygghet, och en fin känsla. 

 

Avspänning: För att stärka uthålligheten, hålla koncentrationen och fokus varvas 

aktiviteterna i MRR. Lugna aktiviteter med andning och avspänning blandas med mer 

pulshöjande aktiviteter. Deltagarna får även göra taktil beröring på sig själva, hjärnbarken 

stimuleras och det frigörs oxytocin som är kroppens eget lugn och ro hormon. Det är 

välbefinnande för kroppen med taktil stimulering och det kan också innebära en viss 

smärtlindring. MRR avslutas varje gång med en stunds avslappning. Det ger en stund av 

avspänning och stillhet. Att vara i en lugn miljö tillsammans med andra människor brukar 

vara uppskattat och det händer att deltagare somnar till. 
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3 Fallbeskrivning 
 

 

Jag kommer här att dels skriva lite om varför jag anser att det är viktigt att få tillgång till 

FMT i tidig ålder och dels redovisar jag mitt arbete med Kalle och dess resultat. 

 

 

3.1 Sinnesintegrering inför skolstart 

 

Den sensomotoriska utvecklingsperioden innefattar små barn upp till sju års ålder. De 

tolkar och uppfattar sinnesintryck direkt. De förnimmer, uppfattar saker och rör kroppen 

efter förnimmelserna. Barnen reagerar motoriskt.  

 

Sedan börjar barnet även att reagera både socialt och psykiskt. Därför är det viktigt att de 

sensomotoriska processerna är i balans tidigt i ålder. Att barnet kan leka, prata och röra sig 

för att sedan kunna ta till sig sociala och intellektuella färdigheter. (Ayres 1988, s. 17-18)  

Barn brukar välja bort att göra saker som de inte tycker att de behärskar och göra saker 

som de tycker om och klarar av istället. Därför kan det vara svårt att upptäcka barnets 

svårigheter, vilket är bra för vuxna att tänka på. (Ellneby 2007, s. 16) 

 

En del barn som har bristande sensorisk integration kan ha svårigheter med att lära sig 

cykla utan stödhjul, de kan ha det svårare med sin motorik och snubbla och ramla lättare.  

Barnet kanske hör, ser och känner men klarar inte att reagera på passande sätt. Trots att 

barnet inte har några hörselsvårigheter kan det ha svårt att lyssna. Andra kan ha svårt att 

forma orden med munnen fast de vet vad de vill säga. Ett tidigt tecken på att det inte 

fungerar riktigt som det ska i hjärnan är försenad språkutveckling. (Ayres 1988, s. 19-20) 

 

Genom arbetet i FMT-modellen utvecklar vi sinnena vilket ger oss möjlighet till att 

fungera bättre i vardagen. Därför tycker jag att det är viktigt att FMT-modellen finns på 

förskolor och skolor som en specialpedagogisk insats. Ayres skriver ”Ett barn som lär sig 

organisera sin lek har större förutsättningar att organisera skolarbetet och fungera väl 

som vuxen” (Ayres 1988, s. 17) 
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3.2 Beskrivning av Kalle 
 

Jag har valt att skriva om en pojke som jag kallar Kalle. Han fyller sex år i sommar och 

börjar förskoleklass till hösten. Kalle har ingen diagnos. Jag tänkte att det är bra att ha 

FMT med honom i förberedande syfte inför att han ska börja förskoleklass till hösten. 

Kalle bor växelvis varannan vecka hos sin mamma och pappa. Han är mycket verbal och 

har ett stort ordförråd. Han talade tydligt redan vid 1 1/2 års ålder. Kalle sjunger ofta och är 

musikintresserad. 

 

Han är en försiktig kille som är rädd för att prova nya motoriska saker. När han sedan 

provat att göra en sak vill han ofta göra det flera gånger, t.ex. att leka i en lekpark med 

klätterställningar. I början när vi träffades privat observerade jag att han ramlade lätt, 

snubblade och var lite klumpig i sina rörelser. Han snubblar ofta i trapporna hemma. Han 

tar i saker så att de går sönder, men det är inte med mening. Han hamnar ofta i konflikt 

med de andra barnen på förskolan. 

 

När Kalle pratar, är det ofta med hög röst. Han har inget fel på hörseln. Kalle är långsam 

när han utför olika saker, han äter mat långsamt och stödjer huvudet i handen när han äter. 

Kalle tycker om all fakta om djur, dinosaurier och även om hur saker går till. Han vill inte 

så gärna leka utan vill hellre se på tv om han får välja. När han ser på tv har han svårt att 

sitta still och hoppar gärna i soffan samtidigt, han verkar bli stressad av att se på tv. Han 

glömmer bort att andas ordentligt. Han håller andan och stönar till när han hållit andan för 

länge. Kalle har svårt för att lyssna och att vänta. Han har ”myror i brallan”. 
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3.3 FMT med Kalle 
 

Här sammanfattar jag mitt arbete med Kalle och redogör lite från de 16 gångerna vi har 

träffats. 

 

Första gången 

Första gången vi spelade var den 21/5 - 21. Jag hade ställt fram en virveltrumma och han 

fick turas om att slå med ena handen, andra handen och båda händerna. När han slår med 

trumstock får han medrörelser i hela kroppen. Mest medrörelser får han när han slår med 

vänster hand. Han uttrycker sig och säger - Jag tycker den är lättare och viftar till med 

höger hand. Medrörelserna visar sig genom att han spänner ansiktet och gapar, spänner 

tungan, höger arm hänger i luften som för att stabilisera upp kroppen, han blinkar mycket. 

Fötterna har han på instrumentstativet eller spända mot golvet. När Kalle slår på cymbalen 

blinkar han ännu mer på grund av det starka ljudet. 

 

På slutet när vi spelar ger jag honom en dubbelklubba. Då väljer han att bara spela med 

höger hand. Vänster hand/arm är trött nu. Vi spelade i nio minuter. När vi spelade noterade 

han att dubbelklubban han spelade med såg ut som bokstaven A, vilket den gör. 

 

När han slår säger han Rock'n roll!! 

 

Första gången använde jag mig inte av några hjälpmedel för att stabilisera upp kroppen. 

Det viktigaste är att först arbeta med kontakt, kommunikation och trygghet. Jag observerar 

att han har låg muskeltonus och att vestibularissystemet är i olag, även proprioceptionen. 

 

Andra gången – fjärde gången 

Vi har fin samverkan. Han räcker mig stockarna varje gång jag kommer fram för att byta. 

Så fort han får stockar börjar han spela med dem utan att vänta på min start ton. Han 

förstår vad jag ställer fram för olika koder, uppställningar med instrumenten. Kalle slår 

mycket hårt på instrumenten och har svårt att anpassa rörelsen. Det går åt mycket kraft för 

honom att spela. Kalle tycker om att slå med händerna vilket han får göra. 
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Femte gången 

När vi spelade femte gången bad Kalle själv om att få ha balansdynan under fötterna. När 

han har dyna under fötterna spänner han inte kroppen lika mycket och det går åt mindre 

energi när han får ett bättre sittande, det vill säga bättre KFU, känsla för underlaget. Detta 

tror jag att Kalle själv känner eftersom han bad om dynan direkt. Fötterna hamnar utanför 

dynan emellanåt. När han slår med höger hand håller han i med vänster hand i stolen. 

När vänster hand spelar har han höger i luften. Han grimaserar och blinkar lite mindre 

idag. Han spänner kroppen, men inte lika mycket som tidigare. 

 

Sjätte gången 

Nu har han börjat ha höger arm mot kroppen när han slår med vänster hand, vilket gör att 

det går åt lite mindre med energi. Han knyter inte alltid handen heller utan den är mer 

avspänd. Kalle slår mer med vänster hand även om högerhanden hjälper till korta stunder 

ibland. Vänster har blivit starkare. Nu spelar Kalle mer omväxlande hårt och försiktigt och 

lyssnar hur jag svarar på pianot. När han slår hårt spelar jag starkare på pianot och vice 

versa. Nu förstår Kalle vilken som är vår avslutningskod. Bålen börjar bli starkare. 

 

Sjunde gången – nionde gången 

Idag slår Kalle hårt på instrumenten hela tiden. Cymbalen flyttar sig när han slår så hårt. 

När Kalle slår med höger hand vilar vänster hand på låret någon gång, annars håller han i 

stolen. Fötterna hamnar lätt på stativet emellanåt. Vänster hand orkar slå hela tiden med 

tennisbollsstockar som är tunga, utan att ta hjälp av höger hand. Kalle tycker om att stå och 

spela vilket vi gjort då och då. Kalle ser starkare och stadigare ut i kroppen. 

 

Tionde gången – tolfte gången 

Fast det låter högt när Kalle spelar, blinkar han inte mycket längre. Numera suger han in 

kinderna lite när han koncentrerar sig. Tidigare spände han ansiktet mer. När jag satt och 

fikade tillsammans med Kalle satt han inte och lutade huvudet i händerna som han gjort 

tidigare, Jag fick veta att Kalle cyklar utan stödhjul sedan några veckor tillbaka. Kalle 

tycker om att klättra i klätterställningar. Först vill han inte men när han provat en gång så 

vill han göra det flera gånger. Vi har använt fottrumman. Kalle stampar på pedalerna. 
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Vänster fot har jobbigare än höger men klarar av det. Efter tolfte gången som var den 11/9 

hade vi ett uppehåll med spelandet och började spela igen den 23/1-22. 

 

Trettonde gången 

Kalle hade behov av att slå hårt på instrumenten. Han säger Rock'n roll! Han tycker om att 

stå och spela och har bra balans. Pilatesbollen är rolig att sitta på tycker Kalle och han 

brukar sitta och hoppa på den. Det är mycket bra för balansen. Nu har han sjungit lite 

under tiden vi spelat. 

 

Fjortonde gången 

Kalle var glad och uppspelt. De skulle åka hem och ha lördagsmys. Idag var det svårt med 

koncentration och Kalle lyssnade inte hur jag spelade på pianot. Vänster hand slog i luften 

när den skulle slå på instrumentet p.g.a. okoncentration. 

 

Femtonde gången 

Idag både visslar och sjunger Kalle mycket när vi spelar. Kalles muskeltonus har blivit 

bättre. Nu spänner han inte kroppen så mycket längre. Vänster hand orkar spela även med 

tyngre stockar längre tid. Han har fått spela med flöjterna. Kalle tyckte om att blåsa i dem 

och han orkar ta i när han blåser, han orkar även att hålla ut tonen. Han hade fin motorisk 

planering och kunde ge och ta flöjter samtidigt. 

 

Sextonde gången 

Kalle har spelat korsrörelser för första gången. Det klarade han ganska bra. Det är lättare 

för honom att korsa höger över vänster sida. Han spelar lite lugnare. Samtidigt som han 

spelar en kod, har han en anka (blåsinstrument) i munnen vilket han tycker låter roligt och 

vi skrattar tillsammans. 
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3.4 Resultat av arbetet med Kalle 
 

Om jag inte hade spelat FMT med Kalle hade vi inte vetat att hans vänsterhand var svag. 

Även vänster sida var lite svagare. Det var inget som syntes i vardagen. Han var medveten 

om att vänster fungerade sämre eftersom han uttryckte att den (höger hand) är lättaste som 

han sa. Jag har sett mycket utveckling hos Kalle, bland annat: 

● Nu fungerar det bra att spela med vänster hand också, och liksidigheten har blivit 

mycket bättre. 

● Genom att Kalle fått spela med dubbelklubba så har vänster hand stärkts och fått 

hjälp av höger hand. 

● I början hade Kalle låg muskelspänning vilket gjorde att han fort blev trött. Han har 

haft jobbigt att hålla upp kroppen och koncentrera sig. Nu orkar han spela FMT 

längre stunder. 

● Han har lättare att veta hur mycket kraft han ska använda för att slå med stocken, så 

det inte går åt onödigt med energi. 

● Balansen har blivit mycket bättre och han har fått bättre KFU, känsla för underlaget 

vilket gör att han får en bättre sittställning. Det leder till att han kan koncentrera sig 

på det som ska utföras. 

● I början stödde Kalle upp huvudet med handen när han åt mat vilket han inte gör 

numera, om han inte sitter länge vid bordet. 

● Saker går inte längre sönder på samma sätt som tidigare när han leker. 

● Han snubblar inte alls lika ofta numera och går bättre i trappor. 

● I början när jag spelade med Kalle tyckte han inte om att gunga. Han blev rädd när 

han fick ”hög” fart. Nu går det bättre. Nu vågar han hoppa av gungan. 

● Kalle leker bättre på förskolan tillsammans med de andra barnen nu. 

● När han skulle lära sig cykla satt han snett på cykeln med kroppen vilket gjorde det 

svårt att cykla. Nu sitter han med tyngd på båda sidorna och kan cykla. 

● I mars månad började han läsa lättare ord. Helt plötsligt började han läsa av sig 

själv. 
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3.5 Resultatsammanfattning 
 

Jag tänker att vilken tur att Kalle fick träffa mig och spela FMT för det har gett så goda 

resultat. Jag tänker också att det är fint att han har fått full uppmärksamhet, egen tid, utan 

krav på prestation och han utvecklas i sin takt. Kalle har nu bättre kontroll på sina sinnen 

och har fått bra förutsättningar inför kommande skolstart. Han har även fått bli ompysslad 

och vi har fått samspel och upplevelser tillsammans. Det fina är att det ger livsglädje att 

spela FMT och det bidrar till att individen får förutsättningar för att vidareutvecklas. 

Min önskan är att FMT kommer att finnas ute på förskolor och skolor för det är viktigt 

med tidiga insatser, och kan vara en del i en specialpedagogisk insats. FMT är en viktig 

insats som utvecklar individen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

4 Gruppen MRR 
 
 
Jag har haft MRR praktik på två olika ställen. Jag kommer först att skriva om MRR på ett 

lantbruk, sedan skriver jag om MRR på Konduktiv Pedagogik – KP träning. 

 
 
4.1 MRR praktik på ett lantbruk 
 

På en gård utanför Västerås fick jag möjlighet att göra Musikgympa, Rörelse och Röst – 

MRR praktik tillsammans med min kurskamrat Agnes Eriksson. Arbetsplatsen är ett 

lantbruk som har spannmål och grisuppfödning som syssla. Det är ett familjeföretag som 

två systrar driver tillsammans med sina makar. De har ca 20 anställda som arbetar utspritt 

på tre olika gårdar. Många är delaktiga även om de inte är anställda som t.ex. systrarnas 

föräldrar som en gång startade verksamheten, men även barn och barnbarn som vuxit och 

växer upp på gården. Alla som hade anknytning till gården var välkomna att delta på MRR. 

 

Det kan vara både påfrestande och stressigt att arbeta på lantbruk. Personalen och företaget 

hade haft ett extra tufft år vilket gjorde att ledningen tyckte att de skulle göra något roligt 

tillsammans för att stärka gruppen och komma varandra närmare. De valde då att prova 

MRR. 

 

4.1.1 Arbetet med gruppen 
Här började vår MRR resa. En gång i veckan under tio veckor samlades gruppen för att ha 

MRR tillsammans med oss. Äldsta deltagaren är 83 år och yngsta är två år. En i personalen 

hade även med sig sin månadsgamla bebis under varje pass. Deltagarantalet varierade 

mellan 10 - 25 st. varje gång. Vi spelade även in oss på film för att efteråt få möjlighet att 

observera oss själva som ledare och även observera gruppens utveckling.  

 

En liten stund innan det var dags att börja MRR passet satte sig Agnes vid pianot och 

spelade lugna melodier, för att deltagarna skulle komma in till oss i lugn och ro. Några 

deltagare valde att varva ner själva innan passet medan andra satt och småpratade tills alla 
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kommit och vi kunde börja. Många av deltagarna hade stålhätteskor på sig, därför 

uppmanade vi dem att ta av sig skorna innan varje pass för att få bättre känsla för 

underlaget. Innan varje pass fick deltagarna sprita sina händer för att minska 

smittspridningen i pandemitiden. Vi hade förmånen att kunna ha MRR grupp när det 

fortfarande var ganska låg smittspridning. 

 

I MRR jobbar vi mycket med KFU – Känsla För Underlaget, stabilitet, att ha båda fötterna 

i god kontakt med underlaget, vilket är grunden för att hitta stabilitet och kunna utveckla 

sina rörelser. Framför stolarna på golvet lade vi ut trasmattor eller små bitar av kartong för 

att deltagarna skulle kunna vara utan skor, eftersom det var kallt på golvet inne i 

maskinhallen där vi höll till under höstterminen. 

 

I MRR har vi med några grundlåtar varje gång som alla har ett syfte varför dessa utförs. 

Grundlåtarna är bra för att mjuka upp, sträcka ut och väcka kroppen. Vi vill att båda 

hjärnhalvorna skall arbeta och samarbeta. Bröstet öppnas upp och vi jobbar med det taktila, 

vart är jag i förhållande till rummet och till kompisen bredvid, nacken och skulderbladen 

jobbar, vi gör både små och stora rörelser och stärker musklerna. Kroppen stretchas. Vi 

tänker på hur vi andas. Detta för att de olika momenten ska kunna överföras och göras i 

vardagen. Vi arbetar med kroppen på olika sätt. Vi har t.ex.med en övning i taktilt som är 

vårt känselsinne, där vi utför rörelser på liknande sätt som när vi t.ex. tvättar oss eller 

smörjer in oss med kräm. 

 

För att variera passen byter vi ut låtar, beroende på vilken grupp vi har och vad vi har för 

syfte. Vi ser till att få med både pulshöjande och nedvarvande moment. I slutet på MRR- 

passet har vi alltid med en avslappningslåt för att deltagarna ska få möjlighet att varva ner.  

 

Agnes har skrivit två låtar och även gjort rörelser till som vi haft med i gruppen. Ena låten, 

Upp mot trädets topp är en stretch låt där deltagarna får sträcka ut kroppen. Den andra låten 

som heter Balans Blues övar upp balansen. Vi lärde oss snabbt att det var bra att ha stolen 

framför sig för att kunna använda som stöd ifall deltagaren behövde det och att inte sparka 

till stolen med foten när den står bakom. Vi har haft med en boll som vi skickade runt i 

gruppen och sjöng – ”Denna bollen” den ska vandra. Först skickades bollen runt i tur och 
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ordning och snabbare och snabbare. Vid ett tillfälle tappades bollen på golvet och 

deltagarna började kasta bollen ”huller om buller” till varandra. Det blev lekfullt och med 

glädje. 

 

Vi har också använt oss av theraband (långa gummiband) och pinnar i gruppen vid flera 

tillfällen, vilket flera sagt att de gillat. Övningar med dessa ger rörelse och koordination, 

stärker nacken, ryggen, händer, handleder, armar, ben, fötterna och bålen. 

 

I gruppen hade vi med en fallskärmslåt där jag sytt ihop två stora överkast till ett. Varje 

deltagare fick hålla i en kant på ”fallskärmen” så sjöng vi verser och gjorde rörelser i ring. 

Fallskärmen hade vi med flera gånger och vi utökade sången för varje gång. Den blev 

roligare och roligare. Vi lade till en vers så vi kunde ha med en boll på fallskärmen (vid 

senare tillfälle hade vi två bollar med). Detta gjorde att bollen som låg på “skärmen” 

studsade runt i ringen och det blev en rolig lek att bollen skulle hålla sig kvar på 

“fallskärmen”. Det blev många skratt och deltagarna kom närmare varandra genom denna 

samarbetsövning på ett mycket lekfullt sätt.  

 
I en del av låten sjunger vi att vi går in i mitten vilket gjorde att deltagarna stod nära 

varandra. Några gånger buffade de försiktigt på varandra med axlarna och log. Känslan var 

glad och jag upplever att gruppen stärks. 

 

Första gången vi träffades var på sommaren, då hade vi 24 deltagare ute i solen. Vi höll till 

på en stor gräsmatta med hästar till grannar i en hage bredvid oss. Vi fick även lyssna på 

fågelkvitter under hela passet. Det var en fin plats att vara på. 

 
För att både sång och pianospel skulle höras bra kopplades ett PA-system in i en mick och 

pianot för att höras bra utomhus. En deltagare kom och var med på MRR på sin lediga dag, 

vilket kändes kul. Det här var första gången jag ledde ett pass på riktigt, tidigare har jag 

övat via zoom. Jag fick en bra känsla efter passet, den känslan fick jag ha med mig resten 

av sommaren. Det gjorde att det kändes extra bra inför kommande MRR pass. Andra 

gången de deltog var de mycket aktiva med olika rörelser. 
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Redan efter fjärde gången kändes det mer avslappnat i gruppen. Säkert påverkas gruppen 

av att Agnes och jag också känner oss mer bekväma, trygga och avspända. Vi känner att vi 

får energi av gruppen och känner oss själva välmående efter ett pass med MRR. Den fjärde 

gången var vi tio deltagare p.g.a. sjukfrånvaro. Denna gång kom vi varandra närmare och 

det var en trivsam stämning. Vid två tillfällen har vi haft med två deltagare på två och fyra 

år. Första gången såg de inte ut att vara så aktiva med rörelser. Det betyder inte att de var 

passiva. De var med lite grann och iakttog vad vi gjorde. Andra gången barnen var med var 

de med aktivt i gruppen. 
 

Efter några gånger använde vi oss av mimik där man tränar upp musklerna i ansiktet och 

runt munnen. Vi startade lite försiktigt och utökade passet. Det kan kännas lite 

skrämmande och utlämnande att grimasera. Det kan också se lite roligt ut och erbjuder till 

både leenden och skratt. 

 

Den tionde och sista gången vi hade MRR hade vi med allt som vi gjort med gruppen 

tidigare, men vissa saker gjorde vi kortare stund för att hinna med. Efter passet åt vi 

julbord i maskinhallen tillsammans med de anställda. Det blev ett trevligt avslut. 

 

4.1.2 Resultat av arbetet med gruppen 
Det känns bra när deltagarna berättar för oss hur de känner. En deltagare har sagt vid två 

olika tillfällen att personen känt sig stressad jobbrelaterat innan passet, men att det kändes 

bättre efter MRR-passet vilket är kul att höra. 

 
Agnes och jag ville att deltagarna skulle få med sig ett minne från MRR och lät dem måla 

en tavla tillsammans. Att påminnas om de olika saker vi gjort. Vår förhoppning var att de 

skulle fortsätta att prata mer med varandra när de sågs och att de skulle känna samvaro. 

Därför valde vi att de tre sista gångerna låta deltagarna vara med och skapa på tavlan. Först 

målade deltagarna två i taget, sedan kom vi på att fler kunde måla samtidigt så gick det 

fortare eftersom gruppen oftast var stor. När de andra målade gjorde jag målar rörelser med 

händerna. Ena handen, andra handen och slutligen med båda händerna så att vi inte satt 

passivt. Vi tänkte att de ska sätta upp tavlan på ett ställe där så många som möjligt ser den 

för att minnas MRR. De håller på att inreda ett nytt stall där den antagligen kommer att 
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hänga, kanske i lunchrummet. Vi rekommenderar andra också att måla en tavla. Det kan 

vara bra att starta med målningen innan MRR passet börjar för att det inte ska ta ”så lång 

tid” i passet. Det beror ju naturligtvis på hur stor gruppen man har är.  

 

Efter ett MRR pass är det bra att få i sig lite energi. Vi beslöt oss för att börja bjuda på 

kaffe och frukt efter passen. Detta gjorde vi inte första gången vilket ledde till att gruppen 

delades åt ganska fort alla till sitt håll. Vi har en sång vi brukar sjunga om kaffe eller frukt, 

det blir ett glatt avslut av den sången innan vi fikar. När vi fikade tillsammans hade 

arbetarna möjlighet att prata med varandra och även oss ledare. Det blev en fin gemenskap 

innan alla skulle fortsätta arbeta. 

 

Vi såg att deltagarna utvecklades vartefter. De gjorde något tillsammans och samarbetade. 

De gjorde t.ex. rörelser tydligare, sträckte ut mer, fick bättre balans och de skrattade. Första 

gången vi hade passet tyckte vi att det gick bra, men vi ser efteråt att vi ledare utvecklats 

gång för gång vilket är ”naturligt”. I början hade vi lite paus mellan varje låt. Det gjorde att 

det kändes lite för lugnt, men ju fler gånger vi hade MRR så flöt det på i ett jämnt tempo 

utan pauser. Vi blev mer och mer samspelta och lärde känna varandra. Det tar lite tid att 

jobba ihop sig och det känns kul när det flyter på bra. 

 

Efter de tio gångerna valde vi att göra en enkät där deltagarna på MRR fick svara anonymt 

på några frågor för att vi skulle få reda på hur de upplevt gruppen. Vi ser i enkäten att 

deltagarna i det stora hela verkar tycka om musikgympa och att vi uppnått syftet med att 

stärka gruppen och komma varandra närmare. De upplevde bl.a att de blev gladare efter 

musikgympan och mer positiva. De skrattar mer tillsammans med varandra på ett annat sätt 

än innan och alla fick chans att träffas och lära känna varandra mer. 

 

Några av deltagarna har kommit ner i varv ordentligt under avslappningen vilket känns 

skönt att se. Det betyder att de känner sig trygga och kan slappna av ordentligt. Detta 

gjorde de redan efter tredje gången. I vardagen tog de med sig att det är skönt och viktigt 

med lite avbrott då och då, att sträcka ut sig och ta sig tid att slappna av och andas, och att 

även försöka göra lite rörelser själv, vikten av att ta paus för att bli mer effektiv, komma 

ihåg att andas, att stanna upp och massera huvudet. Vi frågade också om det var något som 
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känts särskilt bra att göra under tillfällena vi sågs. Svaren blev: stretchövningar, 

omväxlande program för stela leder, leken med täcket och bollen, övningar för axlar, allt, 

avslappningsdelen, övningarna med pinnen och bandet, armrörelser, balans, avslappning 

mm, och även att få sitta och blunda och ta in musiken och att bara få sitta för sig själv en 

stund. 

 

Vi ska tänka på att deltagarna inte känner sig stressade efter musikgympan. Varje gång fick 

vi vänta in några deltagare eftersom de avbröt sina jobb för att ta sig till maskinhallen 

vilket innebar att vi ofta kom i gång lite efter utsatt tid. Några hade önskat lite kortare pass 

för att hinna med sina arbetsuppgifter efter passet. Detta visste vi inte om innan vi fick läsa 

i enkäten. 

 
4.1.3 Resultatsammanfattning 
Vi ser att musikgympa gör gott på många olika sätt och att deltagarna i den här gruppen 

kom varandra närmare. Agnes och jag har pratat om att MRR passar bra att ha på ett 

lantbruk. Gruppen kan ofta vara utspridd och inte hinna ses ofta. På lantbruk finns även 

stora lokaler att hålla till i. Det passar även mycket bra att vara utomhus eller i andra 

lokaler. Det är bara fantasin som sätter gränser. Jag ser fram emot att få ha fler MRR 

grupper i framtiden. Speciellt nu när jag haft en grupp och sett nyttan med MRR, jag 

känner mig själv glädjefylld efter ett MRR pass. 

 
 
4.2 MRR praktik på KP träning vid två tillfällen 
 

Jag och Agnes hade möjligheten att även göra praktik i Västerås under KP träning ett par 

gånger. Konduktiv pedagogik eller KP träning som det kallas är en träningsform som 

kommer från Ungern. Deltagarna brukar ses tre gånger om året och en eller två veckor i 

sträck då de tränar olika funktioner intensivt. Gruppen vi träffade var vuxna personer med 

olika funktionsnedsättningar i olika grad, t.ex. stroke, Cerebral pares, Retts syndrom och 

förvärvade hjärnskador. Flera assistenter var också med, även de ungerska KP 

konduktorerna. 

 



 

30 

4.2.1 MRR med gruppen i Konduktiv pedagogik 
Inför första gången vi hade MRR hade vi anpassat och förberett vårt program. Det var 

mycket nyttigt för oss att ha denna grupp. Vi insåg snabbt att vi var tvungna att sakta ner 

tempot och anpassa både rörelser och pianospel betydligt för att gruppen skulle få så bra 

förutsättningar som möjligt att kunna delta. 

 

I ett moment hade vi med en cymbal och två trumstockar som skickades runt i ringen som 

deltagarna turades om att slå på. När vi sågs andra gången bytte vi ut trumstockarna till en 

dubbelklubba som passade deltagarna bättre. Detta gjorde att de fick bättre förutsättningar 

att använda båda sina händer, då den svagare handen bl.a. fick hjälp av den starkare 

handen, vilket gör att båda hjärnhalvorna och händerna får arbeta. Under tiden klappade 

resten av gruppen händerna på knäna för att stimulera båda hjärnhalvorna. 

Övningen med cymbalen är en övning där alla deltagare bl.a blir sedda, tränar turtagning, 

tränar armarna/händerna och hjärnan. 

Mellan första och andra gången fick vi feedback av konduktorerna som har lång 

arbetslivserfarenhet av den här målgruppen. Även om våra metoder skiljer sig åt så finns 

det likheter. En av konduktorerna gav oss tips om att räkna till fem innan byte av rörelse. 

När de har KP-träning brukar de räkna högt till fem tillsammans med deltagarna, och när 

jag ledde gruppen andra gången räknade jag till fem inombords. Detta gjorde att gruppen 

hade lättare att hänga med och vi blev mer samspelta i rörelserna. I MRR väljer vi att ge så 

lite verbala instruktioner som möjligt, vilket gör att uppmärksamheten ökar och individens 

reaktion kommer direkt från individen själv. (Ericsson och Larsson 2017, s. 7) 

 

Första gången vi hade MRR hade vi rörelser där man jobbar med handlederna genom att 

vicka dem nedåt och sedan uppåt. Konduktorn uppmärksammade oss på att de deltagare i 

gruppen som är spastiska i sina handleder har svårt att utföra rörelsen. Många som deltog i 

gruppen har handleder som supinerar, dvs roterar utåt lätt vilket gör att det inte blir en 

eftersträvad rörelse. Spasticitet innebär bl.a spända eller stela muskler. 
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Andra gången höll vi till i en gymnastiksal i anslutning till lokalen där vi var veckan innan. 

Assistenterna är vana vid att assistera sina brukare på KP-träningen vilket blev lite 

omställning för vissa assistenter.  

 

När vi har MRR vill vi att alla som är med i MRR gruppen deltar efter sin egen förmåga, 

det vill säga även assistenter och till exempel föräldrar. Alla som är med i rummet deltar. 

När vi skickade runt cymbalen mellan alla deltagare som var med, var några assistenter 

snabba på att vilja tillrättavisa brukarna som deltog. En av brukarna var snabb på att visa 

att hen inte ville ha någon hjälp, dessutom klarade brukaren det jättebra alldeles själv. Att 

själv få prova och klara av det tänkta stärker individens självkänsla, motivation och ger 

trygghet. 

 

När vi hade en taktil övning fick brukarna hjälp av assistenterna att massera sig själva 

genom att assistenterna tog brukarnas händer och de utförde rörelserna tillsammans. Agnes 

och jag hade önskat att brukarna då fick massage av sina assistenter. Då hade brukarna fått 

återhämta sig lite och njuta av beröringen. Det har lärt mig att jag ska tänka på till andra 

tillfällen att tala med assistenterna innan passet. Efter båda tillfällena bjöd Agnes och jag 

på frukt till alla deltagare. Det kändes bra att sitta tillsammans en stund och samtala med 

några som var med, innan vi skildes åt. 

 

4.2.2 Resultat av arbetet med gruppen 
Resultatet blev framför allt hos Agnes och mig, att vi lärde oss hur vi skulle bemöta 

gruppen så att deltagarna hann med rörelserna. För att kunna se resultat hos gruppen hade 

vi behövt träffas flera gånger. Andra gången vi sågs visste gruppen vad de kunde förvänta 

sig av passet. 

 

4.2.3 Resultatsammanfattning  
Det var lärorikt och roligt att praktisera MRR med gruppen. Det är en mycket bra 

erfarenhet att ha fått praktisera med två olika grupper eftersom de ser så olika ut. Några 

frågade om vi kommer och har MRR även nästa gång de ses för KP träning vilket känns 

roligt att de uppskattade MRR. Skarvsladd till pianot är också bra att ta med sig eftersom 

det kan vara svårt att i förväg veta var kontakterna finns i rummet. 
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Bilaga 
 

Musikgympa, Rörelse & Röst 
  

Hur var din inställning till Musikgympa vid ditt första tillfälle? 

Negativ      1                 2                 3                 4                 Positiv 

  

Hur är din inställning till Musikgympa nu, efter det sista tillfället? 

Negativ      1                 2                 3                 4                 Positiv 

  

Vilka påståenden tycker du passar in på Musikgympa? (Går att kryssa i mer än en ruta) 

Roligt 

Tråkigt 

Avslappnande 

Stressande 

Avbrott i vardagen 

Slöseri med tid 

 

Övrigt:___________________ 

  

Är det något i Musikgympan som känts särskilt bra att göra?  

 

Ditt svar _________________________________ 

  

Är det något som känts mindre bra? 

 

Ditt svar _________________________________ 

  

Upplever du att sammanhållningen i gruppen har blivit bättre under perioden ni har 

haft Musikgympa? 
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Nej, ingen skillnad         1                 2                3                4     Ja, mycket bättre! 

 

Om du upplever att sammanhållningen har blivit bättre, ge gärna ett exempel på hur: 

 

Ditt svar _________________________________ 

  

Är det något från Musikgympan som du tar med dig i vardagen? 

 

Ja 

Nej 


