
Marie Jakobsson

Tid för utveckling
FMT-modellen i grundsärskolan

Musikterapeut FMT-modellen

2 år distans 2020-2022



Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2

1 Inledning 3
1.1 Min bakgrund 3
1.2 Mina tankar och resa under utbildningen 4

2 FMT-modellen 6
2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT 6

2.1.1 Teorier, förebilder och inspiratörer 6
2.1.2 Utbildning inom FMT-metoden/FMT-modellen 7
2.1.3 Vad innebär FMT-metoden? 7
2.1.4 Observationspunkter 11

2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR 15
2.2.1 Vad är MRR? 15
2.2.2 Fem viktiga A 16

3 Fallbeskrivning 19
3.1 Om grundsärskolan och intellektuell funktionsnedsättning (IF) 19
3.2 Autism och Autismspektrum (AST) 20
3.3 Beskrivning av Anton 25
3.4 FMT med Anton 26
3.5 Resultatet av arbetet med Anton 30

4 Gruppen MRR 34
4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang 34
4.2 Arbetet med gruppen 34
4.3 Resultatet av arbetet med gruppen 38

5 Tid för utveckling 40

Källförteckning 42

2



1 Inledning

1.1 Min bakgrund

Jag har alltid, sedan jag var barn, tyckt mycket om att läsa böcker och har tillbringat

många timmar på att utforska olika bibliotek. När jag gick på högstadiet hittade jag en bok

i skolans bibliotek, De ensamma, (1961) av Karin Stensland Junker, (1916-2008), där

författaren berättade om sin erfarenhet som mamma till två barn med

funktionsnedsättningar. Det ena barnet hade autism. Boken berörde mig starkt och där och

då föddes en längtan efter att få veta mer. Där växte även tanken fram om att så

småningom kunna arbeta med människor som tänkte, kände och fungerade lite annorlunda.

Musiken var vid sidan av böckernas värld ett annat stort intresse jag hade. Jag älskade att

sjunga och dansa och jag och min mamma lyssnade på all sorts musik tillsammans, allt

från Mahalia Jackson, Elvis Presley till Chopin. Det var alltid musik i vårt hem, även fast

vi inte spelade något instrument. Melodiradion stod för det mesta på och var det

musikprogram på tv:n så satt vi klistrade framför den. Vi blev, både mamma och jag, djupt

berörda av musik. Vi kunde bli tårögda tillsammans, kunde skratta och dansa. Musiken gav

oss glädje och energi. Musiken kunde trösta oss. Det var något djupt existentiellt som

rörde vid vårt inre när vi upplevde musik. Den känslan finns kvar i mig fortfarande och jag

tror att jag delar den med många av mina elever.

Genom den kommunala musikskolan fick jag så småningom lära mig att spela fiol och

gitarr. När jag närmade mig slutexamen på gymnasiet upptäckte jag av en slump att

Sjöviks folkhögskola, utanför Krylbo i Dalarna, hade en musiklinje där man kunde välja

musikterapi som fördjupning. Den kändes mycket lockande så jag sökte dit och började

där hösten -79. Efter folkhögskolan följde Musikhögskolan i Örebro där jag vid sidan om

grundutbildningen till musiklärare i klass, läste kurser i musikterapi. En av föreläsarna som

kom till oss, vid flera tillfällen, och som jag även gjorde studiebesök hos, var Lasse Hjelm,

grundare av FMT-metoden.
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Efter studierna i Örebro, samt två års yrkesarbete inom grundskola och musikskola, blev

jag anställd som musiklärare inom grundsärskolan i Borlänge. Min nyfikenhet och

drivkraft efter att få veta mer om hur de olika eleverna fungerade, tänkte och kände, gjorde

att jag ville förkovra mig. Jag såg och upplevde också musikens fantastiska förmåga och

kraft att påverka eleverna positivt, precis som musiken alltid gjort med mig.

Efter några års arbete på grundsärskolan läste jag Specialpedagogisk

påbyggnadsutbildning, gren Utvecklingsstörning, vid Lärarhögskolan i Malmö samt senare

Musikterapeutisk påbyggnadsutbildning, psykodynamisk inriktning, vid Musikhögskolan i

Stockholm.

För närvarande arbetar jag inom grundsärskolan, i huvudsak med musikundervisning,

musik/kommunikation i grupp och individuellt, teckenkör samt musik och motorik

tillsammans med vår idrotts- och motoriklärare vid grundsärskolan.

1.2 Mina tankar och resa under utbildningen

Detta att påbörja en ny utbildning är alltid roligt och spännande men även utmanande. Nya

kunskaper ska införlivas med de kunskaper och erfarenheter jag har med mig. Vissa

kunskaper får kanske omvärderas, andra kunskaper fördjupas och utvecklas. Det tar tid

innan trådar vävs ihop och nya vägar till sammanhang, kunskaper och erfarenheter skapas.

Där är jag inte alls färdig på något sätt och det kanske jag aldrig blir. Livet är en ständig

kunskapsresa, där nya erfarenheter och kunskaper läggs till de gamla och kanske mynnar

ut i något nytt. Utbildningen har också gett mig bekräftelse på många av mina erfarenheter

och kunskaper.

Nu när jag är inne på min fjärde och sista termin, känner jag mig påfylld och uppdaterad

när det gäller kunskap om hjärnan och nervsystemet, om perception och motorik, om olika

diagnoser, psykisk ohälsa/psykisk hälsa, olika sjukdomar och tillstånd hos människor. Jag

har fått lära mig en musikterapimodell där musik, kropp och hjärna samspelar och skapar

möjligheter till utveckling, interaktion, glädje och självförtroende. Jag har ytterligare

fördjupat mitt förhållningssätt till mina elever och har med mig ett mer
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motoriskt/perceptuellt tänkande. Detta kan jag lägga till min kunskap om kommunikation

och samspel. Jag har fått flera pusselbitar att lägga till i min strävan efter att få ihop ett

“helhetstänk” kring varje elev. Förhoppningsvis kan jag nu bidra ännu mer till utveckling

och välbefinnande hos mina elever.

Genom att varva praktik och teori under utbildningstiden har teorin hela tiden förankrats i

ett görande vilket har varit mycket värdefullt. Nya tankar, reflektioner och frågor har

uppstått hela tiden och kunna bollats med lärare, föreläsare och kursdeltagare. Praktiken

har jag, till stor del, genomfört på min arbetsplats och därigenom har jag fått värdefulla

erfarenheter och kunskaper om hur man kan bedriva FMT-verksamhet inom

grundsärskolans ramar.

Det har varit en otroligt intressant och givande resa, att tillsammans med mina elever och

kollegor få möjlighet att praktisera FMT-modellen på min arbetsplats. Alla elever har lärt

mig så mycket. På samma gång som det finns likheter mellan flera av dem jag mött i

musikterapin, så är det också stora skillnader. Ingen är den andra lik. Personligheten och de

erfarenheter eleverna har med sig spelar stor roll för hur de musikaliska sessionerna i

terapirummet gestaltar sig. Utmaningar har kommit där jag minst förväntade mig det och

tvärtom har jag blivit positivt överraskad många gånger.

Stort tack till våra fantastiska lärare och möjliggörare för den här utbildningen i

FMT-modellen, Karina Larsson och Maggan Ericsson! Tack till alla föreläsare och lärare

som, med sitt kunnande och sina inspirerande föreläsningar, gett mig så mycket kunskap!

Tack till alla fina och kloka kursdeltagare! Tack till Hasse, min kära man, utan dig hade det

inte gått. Tack rektor Malou för att du gav mig förutsättningar att genomföra utbildningen!

Sist men inte minst det allra största tack till de elever och personal som på olika sätt,

deltagit i min praktik!
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2 FMT-modellen

2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi - FMT

Lasse Hjelm, FMT-metodens grundare

Lasse Hjelm (1924-2010) var en musikpedagog som framförallt var verksam i Uppsala.

Han arbetade länge inom den kommunala musikskolan och genom den startade han

en musikverksamhet på Ulleråkers sjukhus, som då var ett mentalsjukhus. Så småningom

började han arbeta med musik på Folke Bernadottehemmet, FBh, i Uppsala. Folke

Bernadottehemmet var en fristående avdelning inom barnhabiliteringen, knuten till

Akademiska sjukhuset. Där fanns även en skolenhet bestående av sär- och träningsskola.

Eleverna var framförallt barn och ungdomar med olika CP-skador och rörelsehinder. Här

utvecklade Hjelm FMT-metoden, framväxt ur egna tankar/reflektioner, kunskaper och

erfarenheter tillsammans med kollegor som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

I sin bok Med musik som medel- FMT-metoden som den blev till…, (2005) beskriver

Hjelm hur metoden växte fram och sin starka drivkraft till att vilja förstå mer om

människan och om människans utveckling. Han intresserade sig mycket för mötet mellan

människor och sökte ständigt efter ny kunskap. Han ställde sig även ständigt nya frågor att

söka svar på. Ställ alltid en fråga till var ett av hans motton.

2.1.1 Teorier, förebilder och inspiratörer
Lasse Hjelm beskriver sin metod som en neuromuskulär metod där syftet är att höja

individens funktionsnivå (Hjelm 2005, s. 189). När det gäller utvecklingsteori utgick han

mycket från Jean Piagets tankar om barns utveckling och dess utvecklingssteg. Hjelm

sökte också kunskap om hjärnans utveckling och nervsystemets tillväxt. Han intresserade

sig mycket för motorikens och perceptionens betydelse för barnets utveckling och

inspirerades bl a av Britta Holle, sjukgymnast från Danmark samt Jean Ayres. Ayres var en

arbetsterapeut verksam i USA. Hon gav 1979 ut boken Sensory Integration and the Child

med den första svenska upplagan Sinnenas samspel hos barn, 1983, där hon skriver om
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sensorisk integration och dess betydelse för människan. Gunnar Kylén, som även han

utgick från Piagets utvecklingsteorier i samband med sin klassificering av olika

begåvningsnivåer, var en annan person som Hjelm tog intryck av. John Lind, barnläkare

skrev tillsammans med journalisten Sigrid Neumann, en bok Musik i livets början, (1981)

som handlade om vikten av ljud- och musikupplevelser så tidigt som möjligt i livet, redan

innan barnet fötts. John Lind var även han en stor inspiratör för Hjelm.

För Hjelm var det viktigt att se hela människan när han arbetade med FMT. Det var

samordningen av de olika funktionerna som var det centrala. Han betonade att det är

kroppen och perceptionen som tar in världen i samspel med varandra.

“Örat leder ögat och ögat leder handen”, (Hjelm 2005, s. 198) är ett klassiskt citat från

Hjelm.

2.1.2 Utbildning inom FMT-metoden/FMT-modellen
Under sin levnadstid startade Lasse Hjelm två utbildningar i FMT-metoden. En vid

Musikterapiinstitutet I Uppsala, år 1987-2008 samt en vid dåvarande Ingesunds

musikhögskola i Arvika, år 1988-2013. Båda utbildningarna innebar halvfartsstudier under

tre år.

Från och med hösten -20 har Eskilstuna folkhögskola, genom FMT-terapeuterna Margareta

Ericsson och Karina Larsson startat en tvåårig utbildning på helfart i Musikterapeut

FMT-modellen. Här används begreppet FMT-modell som paraplybegrepp och innefattar

både individuellt arbete med FMT-metoden samt gruppverksamhet med Musikgympa,

Rörelse och Röst - MRR.

2.1.3 Vad innebär FMT-metoden?
Syfte

FMT står alltså för Funktionsinriktad musikterapi , en musikterapiform som framförallt

syftar till att höja de olika funktionerna hos en individ. Det kan t ex vara att stärka

kroppskontroll och balansförmåga, stärka koordinationsförmåga och perception dvs

förmåga att ta in och sortera olika sinnesintryck samt kunna integrera dem med varandra.

FMT skapar, enl Hjelm, förutsättningar för individens:
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● egen reaktion-utan andras önskan/vilja/krav

● egen handling-utan instruktion

● egen tanke-utan andras ord eller förmaning

● egen planering-utan fysisk påverkan (Hjelm 2005, s. 189)

Tanken är att FMT ska ge individen utökade handlingsmöjligheter i det dagliga livet och

på sikt kunna leda till en större självständighet hos individen.

FMT är en icke-verbal metod där musiken är språket och kittet för samverkan och samspel.

Musiken består av specialkomponerade melodislingor som kallas koder, vilka hör ihop

med en uppställning av instrument som olika trummor, cymbaler och blåsinstrument.

Dessa melodislingor eller koder skapar minnesspår i hjärnan och lockar fram olika

reaktioner och handlingar hos individen. Upprepning ger igenkännande och skapar

förväntan och trygghet. De framkallade reaktionerna och handlingarna används för att få

till stånd en samverkan. (Holmgren 2013) Det egna initiativet står i centrum och man

tänker att individens förmåga att planera, organisera och ta initiativ är en viktig del i varje

människas utveckling.

FMT innebär ett fokus på samordning av kroppskontroll-perception-andning. En

helhetskoordination av kroppens och hjärnans olika funktioner.

Varje musikterapi-session är ca 20 min en gång per vecka och inte minst viktigt, terapeuten

spelar med och inte för adepten.

Adept

Lasse Hjelm använde sig av ordet adept istället för t ex patient, klient, vårdtagare, elev etc.

Ordet adept har bl a betydelsen lärjunge/elev.

För vem? Vilka?

FMT är en individuell musikterapiform. Från början var det en metod som användes

framförallt i behandling av barn med funktionsnedsättningar men kom efterhand att

innefatta fler verksamhetsområden. Idag används FMT-metoden samt FMT-modellen
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(FMT och MRR) inom förskola/grundskola/grundsärskola, gymnasiesärskola, kulturskola,

vård, äldreomsorg, LSS-omsorg, habilitering/rehabilitering, psykiatri, i friskvård m m.

Musikterapi-rummet

Det är viktigt att terapirummet har en så  lugn och vilsam miljö som möjligt. Det ska vara

få synintryck och inga ljud som kan störa. Det mest optimala är ett rum, vikt för FMT. Har

man inte tillgång till det får man skapa ett rum i rummet. Rummet bör se likadant ut från

gång till gång. Det skapar trygghet och underlättar för den visuella förmågan hos adepten.

Instrumenten inför första koden som skall spelas, är uppställda när adepten kommer in i

rummet. Redan där kan adepten så småningom associera och minnas vilken melodislinga

och vilket rörelsemönster som hör till en viss instrumentuppsättning. Ofta spelas en

melodislinga, en startkod, lika gång från gång. Det ger en tydlig signal till att sessionen

börjar. Startkoden skapar igenkännande och förväntan samt trygghet med situationen.

Attribut och instrumentuppställningar

Terapeuten spelar piano och adepten spelar på olika instrument som t ex trummor,

cymbaler, blockflöjter och sk ACME instrument. ACME-instrument är

blåsinstrument/effektinstrument som producerar ljud som t ex gök, duva och anka.

Trummorna och cymbalerna används för att genomföra och bearbeta olika rörelsemönster

och blåsinstrumenten för att stärka andningskoordination samt munmotorik hos adepten.

För att förbättra adeptens balanskontroll och stabilitet kan t ex balanskuddar, balansbollar,

klossar under fötterna, varierad stolshöjd användas.

Terapeuten spelar med adepten och följer det tempot och de reaktioner som adepten visar.

Med olika uppställningar av instrumenten tillsammans med melodislingorna får adepten

själv lista ut hur uppställningarna ska spelas. Genom att höja, sänka, vinkla, bredda,

förlänga varje enskild uppställning kan man t ex arbeta med en speciell

motorisk/perceptuell svårighet på många olika sätt. Olika klubbor/trumstockar används

som ger olika taktil känsla, har olika tyngd, längd och kräver olika handgrepp. När ett visst

rörelsemönster till en uppställning befästs kan man gå vidare och utöka rörelserepertoaren

med nya koder.
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Musik, glädje och självförtroende i FMT

“Musiken utgör inget mål i sig. Det behöver inte låta bra. Musiken används som ett

redskap, ett hjälpmedel och fyller en rad funktioner”, (Holmgren 2013).

Musik fångar uppmärksamheten hos adepten och stimulerar på det sättet till aktivitet/

respons/svar, någon form av initiativ t ex genom en rörelse eller ett ljud. Det initiativet

bekräftar musikterapeuten med pianospelet. Musiken fungerar också som ett stöd för

minnet. Varje uppställning hör, som jag tidigare beskrivit, ihop med musiken i en kod.

Musiken ger även möjlighet för adepten att ta in, bearbeta och sortera ljud.

Musiken i FMT ställer inga krav. Den väcker känslor som motiverar adepten att “agera

och samspela” (Holmgren 2013). Det är kul att spela och ännu roligare att spela

tillsammans. Får man till ett flyt, ett flow i spelet, med ett ömsesidigt samspel, så förstärker

det glädjen ytterligare. Adepten känner att ‘jag kan’ och självförtroendet stärks. Eftersom

metoden är icke-verbal så ersätter musiken en talad dialog och det blir lättare för adepten

att koncentrera sig och hålla fokus på musiken och samspelet.

Musikens påverkan på hjärnan

Vi tar in musik, via vår kropp och våra sinnen. Hela hjärnan påverkas när vi lyssnar på

musik eller själva musicerar. Både höger och vänster hjärnhalva samt nervbanorna mellan

de olika delarna, sk synapserna stimuleras och stärks. Signalsubstanser som dopamin och

serotonin ökar och hormoner som oxytocin och testosteron frigörs. “Musik stimulerar

många olika system och funktioner i hjärnan; motivation, uppmärksamhet, känslor,

belöningssystemet, minnesfunktioner, språkförmåga och mycket annat”, (Demenscentrum

2022)

Nya nervbanor skapas mellan de olika delarna av hjärnan. På youtube finns en film där

man kan se hur det sker fullständiga fyrverkerier i hjärnan i samband med musicerande.

(Bellofolleti 2009)

Grundmotorisk utveckling och fysisk självkänsla

I Sittande barn- trender, utmaningar och dynamiskt sittande, (Myhr 2015) är Myhr kritisk

till hur förskola/skola inte skapar tillräckliga förutsättningar till fysisk aktivitet idag och
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inte heller främjar en bra dynamisk, sittställning. Grundmotorisk utveckling sker enl Myhr

redan från nyföddhetsperioden till ca tolv års ålder. Barnets kropp, att barnet får uppgifter

att lösa samt den fysiska miljöns utformning, är tre viktiga grundläggande faktorer som

ligger till grund för att barnen ska få en gynnsam grundmotorisk utveckling, enligt Myhr.

Hon använder sig utav begreppet fysisk självkänsla som innebär bl a att må bra i sin kropp,

tycka om sin kropp och finna glädje i att bli fysiskt aktiva. Hon menar att en av våra stora

hälsoutmaningar idag är att se till att barn är fysiskt aktiva och utvecklar sin grundmotorik.

Hon betonar även sambandet mellan nedsatt fysisk självkänsla och psykisk ohälsa som t ex

depression. Olika neuropsykiatriska diagnoser samt koncentrations- och

uppmärksamhetsstörningar har, enl Myhr, också samband med låg fysisk självkänsla. En

god fysisk självkänsla är viktigt för välbefinnandet och för att kunna agera med

självförtroende i sociala relationer. T ex att kunna delta i kompisars aktiviteter. Myhr

skriver också hur hon önskar att skolan kunde bli bättre på att fånga upp barn som behöver

stöd i att utveckla en god fysisk självkänsla.

Kommentar:

Jag tänker att i FMT jobbar vi mycket med att stärka grundmotorik samt den fysiska

självkänslan hos individen. Förutom att vi ständigt ger uppgifter att lösa genom

instrumentuppställningarna och övriga attribut, där motorik- och perceptionsförmågan är

involverad, så eftersträvar vi t ex, en optimal sittställning. Adepten får möjlighet att arbeta

med hela kroppen vilket ger en god kroppskännedom och balansen, bålen och svanken

stärks. Vi arbetar med helhetskoordination mellan kroppen, andningen och våra sinnen.

2.1.4 Observationspunkter
Musikterapeuten observerar adepten under sessionerna utifrån ett antal

observationspunkter. Dessa observationspunkter utgör grunden för att se vilken

funktionsnivå adepten befinner sig på, vilka starka sidor adepten har resp vilka eventuella

motoriska och/eller perceptuella svårigheter adepten kan ha. Varje observationspunkt har

en skala med siffror att utgå ifrån i bedömningen av olika funktionsförmågor. Det är viktigt

att utgå ifrån adeptens funktionsnivå här och nu, så att den uppställning och kod som

terapeuten presenterar är möjlig för adepten att lösa och spela. Observationspunkterna fylls

i efter varje session, som även filmas om tillåtelse getts.
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Här följer ett sammandrag av de olika observationspunkterna, med exempel på frågor som

terapeuten ställer sig. Ibland går observationspunkterna in i varandra och man använder

inte alltid alla. Det gäller som alltid att utgå från adepten och dess behov och

förutsättningar och var den befinner sig här och nu. (Hjelm et al. 2015; Holmgren et al.

2013)

Samverkan

Här tittar man på hur kontakten och kommunikationen mellan adept och terapeut fungerar.

Uppfattar adepten det som terapeuten gör? Söker adepten kontakt med terapeuten? Lyssnar

adepten på musiken? Finns delad uppmärksamhet? Hur fungerar turtagningen? Förstår

adepten orsak/verkan? Uppfattar adepten startton och avslut i melodislingorna. Intresserar

sig adepten för de olika instrument som ställs fram och de klubbor/trumstockar som ges?

-Tar adepten emot och ger tillbaka olika attribut och klubbor/trumstockar? -Tar adepten

initiativ och ger spontana eller medvetna svar? Finns förmåga till koncentration och

uthållighet hos adepten? Finns samförstånd och ömsesidighet i samspelet?

Modell/Logik

Förstår adepten modellen/grundstrukturen och vad den leder till? Kan adepten lista ut på

egen hand och utan instruktioner hur varje uppställning/enskild kod skall spelas? Förstår

adepten så småningom hur modellerna byggs ut?

Rum och tid

Hur avläser adepten rummet? Förstår adepten förhållandet mellan rum och tid? Kan

adepten uppfatta början-hela koden-avslut och i så fall planera sin rörelse utifrån det?

Minne/association

Känner adepten igen modellerna och minns dem från föregående gång? Känner adepten

igen hela koden/melodislingan samt start och avslut?

Stabilitet/Muskeltonus, svank och KFU

Stabilitet, balans och kroppskontroll är mycket viktigt för oss människor. En instabil och

osäker sittställning tar mycket energi och kan dessutom framkalla smärta. En svag

muskeltonus tar även den mycket energi, som går till att försöka hålla upp kroppen. Man
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tittar här även på svanken, om den rör sig eller är helt still, om adepten lutar sig för mycket

framåt/bakåt eller sitter hopsjunken. KFU dvs känsla för underlaget, är ett centralt begrepp

inom FMT och innefattar bl a att man sitter med båda sittknölarna på stolen och har en

stabil kontakt mellan fötter och golv. Om vi får till en stabil KFU med bra balans och

muskeltonus är det lättare för adepten att få kroppskontroll och känna välbefinnande. En

god KFU kan stärka  adeptens förmåga att koncentrera sig och ta in information via sina

sinnen.

Sidoskillnad

Här tittar man på om någon sida är mycket dominant och om den andra betydligt svagare

hos adepten och i så fall om det förekommer medrörelser i den svagare sidan.

Separata sidorörelser

Spelar adepten liksidigt? Kan den ena handen/armen spela en sak, medan den andra

spelar/gör något annat? Förekommer medrörelser?

Korsrörelser

Vid en korsrörelse ska handen eller armen göra en rörelse där man korsar kroppens tänkta

mittlinje. Eftersom både höger och vänster hjärnhalva är involverad i en sådan rörelse så

arbetar man alltså med förbindelsen mellan dem.

Handfunktion höger och vänster, handledsfunktion, höger och vänster

Har adepten förmåga att hålla/gripa tag i en klubba/trumstock och spela med den? Om så

är fallet, hur håller adepten i dem? Hårt eller löst? Håller adepten fast i klubban och har

svårt att släppa taget? Är någon hand starkare än den andra? Är handleden stel eller rörlig?

Tappar adepten klubborna och har svårt att få till välriktade slag?

Perception:

Auditiv förmåga (hörselsinnet)

Reagerar adepten på ljud och hur visar hen det? Är adepten ljudkänslig? Uppfattar adepten

koderna? Håller adepten för öronen? Blir adepten orolig vid starka och plötsliga ljud? Vill

adepten gärna testa olika ljud?

13



Visuell förmåga (synsinnet)

Uppfattar adepten och ser instrumenten och uppställningarna? Hur tolkar adepten det hen

ser? Om adepten har svårt att sitta kvar på stolen kan det delvis bero på att adepten har

svårigheter med det visuella området i hjärnan som uppfattar och tolkar det vi ser. Här är

det viktigt att placera adepten så att hen kan ha fokus rakt fram.

Vestibulär förmåga (balanssinnet)

Hur fungerar balansen? Har adepten svårt att sitta still, kompenserar adepten en bristfällig

balans med att ständigt röra på sig? Här får man vara uppmärksam utifall adepten har

balanssvårigheter och lätt kan få yrsel.

Proprioceptiv förmåga (led- och muskelsinne)

Proprioception dvs led- och muskelsinnet är ett livsviktigt sinne för oss människor och ger

information till hjärnan var man befinner sig i ett rum i förhållande till andra saker

runtomkring. I FMT ger proprioceptiv förmåga information om var jag befinner mig i

rummet i förhållande till instrumenten. Kan adepten avväga sina rörelser i förhållande till

instrumenten? Slår adepten mycket hårt eller tvärtom mycket löst? Har adepten svårt för

att träffa instrumenten? Kan adepten medvetet anpassa sin rörelse så att det blir lagom

starkt?

Taktil förmåga (känselsinne)

Känner adepten skillnad på material och form? Rör adepten ofta vid de olika

instrumenten/attributen och provar och undersöker hur de känns? Är adepten känslig för

beröring? Spelar adepten gärna direkt med handen på instrumenten, utan klubba?

Öga-hand koordination/Hand-fot-koordination/ Helhetskoordination

Här handlar det om samordning mellan öga-hand samt hand och fot. Helhetskoordination

innebär hur samordningen av alla olika rörelser fungerar i samverkan med perception och

andning.

Motorisk planering

Hur sätter sig adepten tillrätta vid instrumenten och tar sig an uppgiften? Finns någon form

av planering innan eller spelar hen ´bara på´?
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Bålrotation

Kan adepten vrida på överkroppen utan att benen följer med? Används bålrotation vid

instrumentspel där adepten korsar mittlinjen?

Korsrörelser höger över vänster, vänster över höger

Kan adepten korsa kroppens tänkta mittlinje t ex genom att använda höger hand över

vänster och tvärtom? Är det en ‘ren’ korsrörelse eller förekommer medrörelser?

Andningskoodination, anpassning, styrka, motorisk planering

Här används olika blåsinstrument. Kan adepten anpassa sin styrka i blåset? Blåser adepten

hårt eller har svårt att forma ljud? Hur ser munmotoriken ut? Anpassar adepten läppar,

mun och ansats?

Fot höger och vänster

Kan adepten spela med en fot i taget? Hur spelar adepten med fötterna? Trampar?

Stampar?

Höger hand- vänster fot/Vänster hand-höger fot

Kan adepten koordinera höger hand med vänster fot i instrumentspel? Eller tvärtom?

Förekommer medrörelser?

2.2 Musikgympa, Rörelse och Röst - MRR

2.2.1 Vad är MRR?
“Här bjuder vi upp till hjärndans”, (Larsson och Ericsson 2017).

MRR står för Musikgympa, Rörelse och Röst och är en utveckling av MUISK (Musik

inför skolan) en verksamhet Lasse Hjelm startade parallellt med sin FMT-verksamhet.

MRR bygger i stort på samma tankegångar som FMT-metoden men utförs i grupp istället

för individuellt. MRR är liksom FMT en icke-verbal metod. Margareta Ericsson samt

Karina Larsson, verksamma FMT-terapeuter i Eskilstuna har utvecklat MRR-metoden.
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Den bedrivs idag inom skola/förskola, vård/friskvård och omsorg/äldreomsorg. MRR dvs

Musikgympa, Rörelse och Röst syftar till att ge alla deltagare i gruppen “förutsättningar

att utveckla socialt samspel, minne/association, avläsning, rörelse, balans, kroppshållning,

munmotorik, andning, läppar, tunga, mimik, taktil och avslappning”, (Larsson och

Ericsson 2017).

“Gläd dig åt varje skratt du hör-det är livets och hoppets musik”, (Larsson och Ericsson

2017).

MRR är en mycket lustfylld verksamhet med stark energi i rummet och bjuder ofta på

många skratt. I MRR har man en musiker på piano eller gitarr som i sitt instrumentspel

följer en instruktör som visar rörelser. Samtidigt noterar musikern vad som händer i

gruppen. Musiken ska understödja och förstärka rörelserna. Piano- eller gitarrspelet

anpassas efter instruktörens rörelser och deltagarnas förutsättningar. Musiken förstärker

karaktären på sångerna. Instruktören är den som deltagarna har fokus på och har flera

viktiga roller. Dels att förmedla den glädje, värme, energi och entusiasm som måste finnas

men också att vara tydlig i allt den gör eftersom dess rörelsemönster, kroppshållning,

andning, röst och energi uppfattas och följs av deltagarna. Det är instruktörens uppgift att

få gruppen att dansa med kropp och hjärna som Larsson och Ericsson uttrycker det.

2.2.2 Fem viktiga A
Ericsson och Larsson talar om fem viktiga A:n i MRR:

Anpassning

Innehållet i sånger och olika övningar anpassas efter gruppens ålder, behov och

förutsättningar. Varje individ samverkar efter vilken nivå man befinner sig och utifrån sina

egna förutsättningar. Kom ihåg! Det är viktigt att förstå att även om en deltagare inte är så

aktiv i sina rörelser så kan den i sitt inre vara högst delaktig. Man får vara uppmärksam

även på små signaler och uttryck hos deltagarna.

Avläsning

Det bör vara så få verbala instruktioner som möjligt. Det gör det lättare för deltagarna att

kunna behålla sin uppmärksamhet och kunna läsa av instruktören. Svaret och handlingen
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kommer då utifrån individen själv. I socialt samspel är avläsning en mycket viktig

förmåga. Ericson och Larsson beskriver i sitt kursmaterial för MRR vilken betydelse

spegelneuronerna har för det sociala samspelet och hur vi ska kunna förstå andra

människors handlingar.

I samspel med andra människor tar vi inte bara in det som sägs utan även ansiktsuttryck

och kroppsspråk. När man t ex  pratar med någon så tar man alltså in och speglar den

andres motorik. Ett exempel; “Så om jag vinkar till dig med min högra hand aktiveras

rörelsecentrum i min hjärna. I din hjärna händer nästan samma sak! Hjärncellerna som

speglar mina rörelser i din hjärna kallas för spegelneuron”, (Ericsson och Larsson 2017).

Aktivering

Genom att grundstrukturen på MRR-stunden är lika gång från gång stärks förmågan att

minnas och associera. På det viset ges större möjligheter för deltagarna att kunna ta egna

initiativ. Dessutom skapas trygghet och förväntan. Efterhand kan man bygga på med fler

övningar och sånger utifrån gruppens behov och förutsättningar. Det finns inget av

prestationstänkande i MRR. Alla är med utifrån sin förmåga, precis där man befinner sig.

Ericsson/Larsson betonar hur viktigt det är att i MRR: “ge människor frihet att vara som

de är och skapa förutsättning för att leda på ett positivt och medmänskligt sätt”, (Ericsson

och Larsson 2017).

Andning

Kroppshållning och andning är tätt sammanflätade med varandra. I MRR eftersträvas att

medvetandegöra andningen och få till en effektiv bukandning, djupandning. Vi blir mer

avslappnade med djupandning. Talet påverkas också i allra högsta grad av vår

andningsförmåga.

Avspänning

I MRR varvas olika övningar och sånger för att hålla koncentration, fokus och stärka

uthålligheten. Hög aktivitet lugnas ner av moment med fokus på andning och här kan man

också använda taktil beröring. Vid beröring frigörs oxytocin, vilket sägs vara kroppens

egna ‘lugn- och ro hormon’. Det kan stärka både vårt välbefinnande samt verka
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smärtlindrande. Genom att röra vid sin egen kropp och på det viset ‘rita av’ den, kan

kroppsuppfattningen stärkas.

I slutet av MRR-stunden kan man ha ytterligare avslappning, en stunds mindfulness där

man scannar av hela kroppen.
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3 Fallbeskrivning

3.1 Om grundsärskolan och intellektuell funktionsnedsättning
(IF)

I grundsärskolan går elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF). I

diagnoskriterierna (Gillberg 2018, s. 63) för personer med IF specificerar man

svårighetsgraden i funktionsnedsättningen i:

● lindrig

● medelsvår

● svår

● mycket svår

Vi lindrig IF läser eleverna skolämnen precis som i `vanliga´ grundskolan men då anpassat

efter den intellektuella funktionsnedsättningen. Vid medelsvår till mycket svår IF läser

eleverna verksamhetsområden istället för ämnen, t ex Kommunikation, Motorik, Estetisk

verksamhet m fl. Elever med mycket svår intellektuell funktionsnedsättning brukar vi

inom skolvärlden säga att de befinner sig på en tidig utvecklingsnivå och att

kommunikation och samspel många gånger sker på en icke-verbal nivå. Ofta har elever på

tidig utvecklingsnivå flerhandikapp i form av olika rörelsenedsättningar.

Grundsärskolan följer grundskolans läroplan men har egna kursplaner. Gemensamt för alla

elever inom grundsärskolan är att de behöver anpassningar, kognitivt stöd, socialt stöd

mm, i varierande grad. De behöver mer tid än många andra för att förstå saker och stöd för

att sortera ut och kunna använda information. De behöver tid för att lära och utvecklas. De

behöver stöd och verktyg för att lättare kunna orientera sig i omvärlden. Det abstrakta

tänkandet är begränsat och även minnesfunktionerna är påverkade. Inom grundsärskolans

ramar finns stora möjligheter att anpassa, ge eleverna den tid de behöver och skräddarsy

undervisningen efter individens förutsättningar och behov.

19



De flesta elever inom vår grundsärskola har behov av struktur och rutiner under skoldagen

och behöver stöd i form av tydliggörande pedagogik dvs att med hjälp av t ex bildstöd,

tecken som stöd, olika tidshjälpmedel m.m, öka förståelsen för det som sker och få stöd i

att kunna orientera sig i sin omvärld och i det sociala samspelet. Vi försöker ge en så

förutsägbar, lugn och trygg miljö som möjligt. Vi använder oss av lågaffektivt bemötande,

som innebär en hjälp för eleverna att hantera sina känslor. I lågaffektivt bemötande ingår

att försöka förebygga situationer som upplevs som stressande och som kan trigga igång

känsloutbrott.

På samma gång vill vi också att alla elever utvecklas och ge dem lagom mycket

utmaningar. På det viset kan vi utöka deras grad av självständighet och tillit till sin egen

förmåga.

3.2 Autism och Autismspektrum (AST)

Det visar sig att många av de elever jag har haft i praktik under utbildningstiden, både i

FMT och MRR har vid sidan av den intellektuella funktionsnedsättningen någon form av

autism eller drag av autism. Autism hör till gruppen neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar, NPF, där även t ex ADHD/ADD, Tourettes Syndrom,

Dyslexi/Dyskalkyli, DLD-språkstörning, ingår. Gemensamt för NPF-diagnoser är att

hjärnan tar emot och bearbetar och sorterar information annorlunda.

Leva med autism

Att leva med autism innebär bl a att man har:

-begränsning i kommunikation och socialt samspel

-begränsade repetitiva mönster i beteende, intressen och aktiviteter

Begränsningen i kommunikation och i socialt samspel kan göra det problematiskt för en

person med autism att fungera i vardagen och att kunna tolka sin omvärld. Olika sociala

sammanhang, som sker i grupp, kan innebära stora utmaningar för den som har autism.

Förmågan att läsa av kroppssignaler, ansiktsuttryck, förmågan att hålla ögonkontakt, en

viktig del i samspel med andra människor, kan vara begränsad. Det tar enormt mycket
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energi att behöva orientera sig bland alla olika signaler som vi ska uppfatta när vi umgås

med andra. Det finns de inom autismspektrum som efterfrågar en social manual för att

kunna läsa sig till vad och hur man säger, beter sig, eller vad man ska tänka på i olika

sociala sammanhang. (Ortiz och Sjölund 2015)

“Det handlar alltså inte om att personer med autism inte vill förstå andras intentioner och

reaktioner, det handlar om att de inte kan läsa av dem eller har svårigheter att läsa av

dem” (Ortiz och Sjölund 2015)

Föreställningsförmågan, som är så viktig för oss människor i vårt tänkande och i vår

förståelse av omvärlden, är även den begränsad vid autism. Theory of Mind dvs förmågan

att förstå andra inifrån och sig själv utifrån (Ortiz och Sjölund 2015) är ett begrepp som

brukar användas inom området autism. I ömsesidig social kommunikation är förmågan att

kunna avläsa andra människors tankar, känslor och avsikter och förstå hur man själv

uppfattas av andra av största vikt. Förståelsen av det som händer i omvärlden runtomkring

drabbas också vid begränsad Theory of Mind, eftersom det kan vara svårt att föreställa sig

och skapa inre bilder av något som ska inträffa.

Många personer inom autismspektrat mår bra av fasta rutiner och tycker inte om plötsliga

förändringar eller överraskningar. Man behöver förberedas innan, om rutiner ska brytas.

Det är stressande att inte kunna föreställa sig nya situationer och nya sammanhang innan

dessa sker. På samma gång behöver personer med autism, som alla andra, lagom stora

utmaningar för att utvecklas och kunna öka tilliten till sin egen förmåga.

Genom att vara lyhörda för deras behov och fånga upp deras intressen och förmågor så kan

vi bidra till goda möjligheter för utveckling.

Central koherens och annorlunda perception

“Hjärnan samordnar information och tolkar sammanhang samt bearbetar signaler från

omgivningen på ett annorlunda sätt” (Ortiz och Sjölund 2015). Det gör att förmågan att

skapa, förstå och tolka sammanhang, samband och helhet blir nedsatt. Att bearbeta stora

mängder sinnesintryck kräver mer tid och energi hos en person med autism och kan vara

utmattande.
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En person med autism behöver ofta stöd i att sortera, tolka och bearbeta alla sinnesintryck

som ständigt finns i omgivningen. Perceptionen, dvs hur hjärnan registrerar och bearbetar

sinnesintryck fungerar annorlunda vid autism. T ex kan man ofta se detaljer istället för

helheter och det kan vara svårt att urskilja och diskriminera ljud när många olika ljud finns

i omgivningen samtidigt. Det tar lång tid att bearbeta och samordna alla sinnesintryck som

kommer. Man kan bli översvämmad av intryck. Ljud, ljus, lukter, smak och beröring kan

upplevas mycket starkt och även vara obehagliga för personen.

Autism och hjärnan

Man vet inte orsaken till autism men finner att det finns avvikelser i vissa delar av centrala

nervsystemet som leder till nedsatt eller annorlunda funktion inom några av hjärnans

många olika kognitiva funktioner. Det behövs mer forskning men något man sett är att t ex

när det gäller funktioner i hjärnan är, att nervbanorna mellan olika delar i hjärnan fungerar

annorlunda och därför inte samarbetar över olika områden i hjärnan. Det kan påverka t ex

sociala interaktioner och minneslagring. Andra saker man kan se t ex när det gäller

strukturella förändringar är att vänster hjärnhalva, där språk och förståelse framförallt

utvecklas, har en minskad vänstersidig specialisering hos personer med autism.

Exekutiva funktioner

Till de exekutiva funktionerna hör bl a förmåga att skifta uppmärksamhet, förmåga att

planera och organisera, förmåga att vara flexibel och kunna hålla information i minnet,

kunna avgöra hur mycket tid något kan ta. De exekutiva funktionerna är ofta nedsatta vid

autism (Ortiz och Sjölund 2015).

Autism och delaktighet

Ur Artikel 12 samt Artikel 23 i barnkonventionen, (1989, svensk lag sedan 2020):

● “Barnets rätt till inflytande är en demokratisk rättighet och en grundpelare för att

kunna förverkliga alla andra rättigheter i konventionen.

● Delaktighet gör barnet till en riktig människa, som tas på allvar.

● Barnet ska på ett anpassat och respektfullt sätt kunna få möjlighet att ge uttryck för

sina åsikter”.
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● Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysisk eller psykisk

funktionsnedsättning bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under

förhållanden som säkerställer värdighet, främjar tilltron till den egna förmågan

och möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.

Kommunikation är grundläggande för oss människor. Det gör att vi kan vara delaktiga i

samhället och ha inflytande över våra egna liv. Det är en stor och viktig uppgift för oss

inom skolans värld att hitta verktyg, redskap och strategier för att underlätta för

kommunikation hos elever inom autismspektrat. Det är ALLA barns rättighet att kunna

förmedla sina tankar, sina känslor och sin vilja.

Aaron Antonovsky (1923-1994) myntade begreppet KASAM, känsla av sammanhang. Att

förstå sig på omvärlden, att ingå i ett sammanhang och känna mening i sitt liv, var enligt

honom, starkt kopplat till livskvalité och hälsa. Det är ALLA barns rättighet att vara en del

i ett större sammanhang, att få redskap för att kunna orientera sig i omvärlden, att få

utveckla sina förmågor och  finna mening i sina liv.

Autism=fantastiska förmågor

“I rätt sammanhang kan den annorlunda perceptionen vara både en styrka och en

tillgång” (Ortiz och Sjölund 2015). Man kan tex se detaljer som ingen annan ser, man kan

ha ett mycket starkt bildminne, man kan upptäcka ljud, känna smaker och dofter som ingen

annan gör. Om det är något som fångar ens intresse och motivationen finns, så kan man ha

en uthållighet som kan vara till stor nytta och glädje för individen.

Möte med autism/Bemötande

Författaren Susan Casserfelts beskriver i sin bok, Dit orden inte når, (2021), hennes

tillvaro som mamma till sitt barn Hugo, som har autism. Hon skriver bl a så här:

“Jag tänker ofta att det inte är bara Hugo som måste lära sig förstå omvärlden, utan även

det omvända. Och kanske inte bara att förstå utan att lära av honom och andra med

NPF-diagnos”.

Det är inte bara personer med autism som ska försöka förstå och ‘lära sig’ hur andra

människor tänker, känner och hur det sociala samspelet går till. Vi neurotypiska, ‘vanliga’
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behöver på samma gång sätta oss in i hur det kan vara för en person med autism och sträva

efter att bli rakare och tydligare i vår kommunikation. Vi behöver tänka på vad vi sänder ut

för signaler och känna in och respektera gränser.

Hur vi bemöter en person med autism på bästa sätt kräver kunskap, empatisk förmåga,

förståelse samt framförallt intresse för hur personen vi möter fungerar. Lika viktigt är att

förstå skillnaden på att bemöta och att mötas. Bemötande är det förhållningssätt jag själv

använder när jag möter en annan människa. Ett möte mellan två människor är något annat.

Här finns en ömsesidighet mellan två individer där något sker emellan oss, ett område som

vi samspelar i. Det är i sådana möten vi blir till, växer och utvecklas. Det är sådana möten

som gör oss till människor, bortom diagnoser. Vi samspelar på samma arena och lär av

varandra.

“Vi måste låta varandra vara annorlunda, på ett sätt som går bortom vad vi själva

accepterar som normalt. Vi borde sträva efter acceptans av olika former av

annorlundahet: att människor tillåts vara annorlunda på sina alldeles egna sätt, att

uttrycket att vara ‘one in a million’ breddas till tusentals olika fysiska och mentala

tillstånd, och att betydligt fler former av annorlundahet blir betraktade som fullständigt

normala”, (Strannegård 2021).

Kanske vi alla skulle våga vara lite mer annorlunda?

Autismspektrum

Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att se individen och inte en eventuell diagnos

eller svårigheter i första hand. Personer med autism kan befinna sig på helt olika plats på

autismspektrum-skalan trots en gemensam funktionsnedsättning i grunden. Det kan vara

allt från lindrig autism till grav autism. En del har samtidigt en intellektuell

funktionsnedsättning, andra inte. Många har psykiatriska/neuropsykiatriska

tilläggsdiagnoser till sin autism. Variationsgraden är enormt stor. Ju mer vi kan lära oss om

autism och ju mer vi kan göra för att underlätta för personer med autism, och deras

samspel med omvärlden, desto bättre. Om vi kan minska hinder, utgå från styrkor och

förmågor, visa större förståelse och göra fler anpassningar desto bättre livskvalité och

välmående för personer med autism.
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3.3 Beskrivning av Anton

Anton (fingerat namn) går på grundsärskola och läser inriktning ämnen. Han älskar att gå i

skolan, lära sig läsa, skriva och räkna. Det finns en stark vilja och motivation hos Anton att

ta in nya kunskaper och erfarenheter. Han har ofta egna lösningar på, för honom, jobbiga

situationer, och vill gärna göra saker på sitt eget sätt. Anton är i stort behov av struktur på

hela skoldagen och inom varje ämne. Han har också stort behov av att kunna gå ifrån

klassrummet ibland och smälta intryck. Om något annorlunda ska hända och som frångår

den vanliga skoldagen, behöver han förberedas i god tid innan. För många sinnesintryck

samtidigt är stressande för Anton, t ex stora samlingar med människor. Om saker och ting

inte blir som han föreställt sig, kan det leda till stor frustration. Anton behöver också ett

ganska raskt tempo och omväxling i olika lärsituationer. Annars blir han lätt rastlös och

kan tappa sin förmåga till koncentration. Han är ljudkänslig.

Jag har mött Anton under flera år i individuellt anpassad musikundervisning och de

musikstunderna har inneburit individuell anpassning, t ex bildstöd, fast struktur och

mycket förutsägbarhet. Det har dock även funnits en ganska stor frihet inom ramarna och

jag har utgått en hel del från Antons egna önskemål. Jag var nu spänd på att se hur det

skulle gå för honom att samverka inom ramen för den här metoden.

Anton har diagnosen lindrig intellektuell funktionsnedsättning (IF),  samt visar drag av

autism. Min tanke var att FMT skulle kunna vara bra för honom för att stärka hans

förmåga till koncentration och uthållighet. Även det att få spela på instrument i en lugn

miljö tänkte jag skulle vara gynnsamt, med tanke på hans ljudkänslighet.

Sammanlagt har vi mötts ca 25 ggr i FMT under två läsår. Det har varit längre uppehåll för

olika skollov samt en hel del sjukdomsperioder. Jag har observerat, fyllt i

observationspunkter efter varje tillfälle och filmat många av sessionerna. Nu när jag

beskriver våra musikterapistunder lägger jag till kommentarer utifrån

observationspunkterna och jag använder ordet session för våra möten.
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3.4 FMT med Anton

1:a sessionen

Eftersom vi hade setts många gånger förut i individuellt anpassad musikundervisning och

jag kände Anton bra, så tänkte jag lägga upp vårt första möte med en kort FMT-stund och

sedan en önskesång. Jag använde ett tidshjälpmedel i form av ett timglas, men det var inget

han tyckte om, så det tog jag bort.

Anton kommer in, sätter sig vid trumman som jag ställt fram. “Jag behöver något”, säger

han och han får en klubba av mig, att spela med, i höger hand. Jag börjar spela en av de

första koderna i FMT-metoden och Anton spelar med. Han spelar lite hur som helst och

provar att hålla klubban på olika sätt och spela med den på olika sätt. Jag byter klubban

till hans vänstra hand och efter en till stunds spel så får han två klubbor, en i vardera

hand. Här är tanken att man ska spela med dem samtidigt. Det är lite klurigt så jag ger

honom en dubbel-klubba istället för att få in känslan. Sedan plockar jag bort trumman och

tar fram en cymbal. Det är en ny kod/melodislinga men med samma modell/logik. Han får

en klubba först i höger hand, sedan vänster hand och slutligen två klubbor, en i vardera

hand. Anton räknar högt och pratar för fullt, samtidigt som han spelar. Ibland slår han

stockarna mot varandra. Han växlar mellan att sitta bakåtlutad, framåtlutad eller

hopsjunken. Jag har tyvärr vänt kameran åt fel håll så han kan se sig själv och blir,

naturligt nog, alltför intresserad av det.

Kommentar:

Första mötet gick över förväntan. Anton var mycket nyfiken på vad som skulle hända. Vi

fick en fin, varm och nära kontakt direkt, med en stark vilja till samverkan hos honom. Här

i första mötet kändes det viktigt att etablera en bra kontakt, att Anton skulle känna att han

lyckas och få uppleva logiken med att växla mellan att spela med ena handen, andra

handen och slutligen bägge händerna samtidigt.

2:a sessionen

Anton kommer in och sätter sig vid trumman. Även denna gång säger han att han behöver

något. Han får klubban i höger hand och vi börjar spela tillsammans. Vi spelar samma

koder som förra gången, med samma logik/modell. Höger hand, vänster hand och båda
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samtidigt. Logiken/Modellen är inte etablerad och automatiserad hos Anton än. Jag

märker att han lyssnar mer och tar in mitt pianospel mer idag och ett begynnande samspel

börjar märkas. Varje kod börjar vi och avslutar samtidigt och han tar emot och ger

tillbaka klubborna lugnt och tydligt. Han fortsätter att växla mellan att sitta framåtlutad,

bakåtlutad eller hopsjunken.

Kommentar:

Jag upplever att det inte är någon större sidoskillnad hos Anton. Även då han är högerhänt

så känns den vänstra sidan mycket stark.

3:e sessionen

Vi använder samma instrument och samma koder som gångerna innan. Anton räknar in

oss högt varje gång vi ska spela tillsammans, “Å´ 1, 2, 3, 4”.  Idag lägger jag märke till

att han inte sätter ner fötterna i golvet utan endast tårna. Jag börjar tänka mer på

stabilitet och KFU och ser att han rör på sina armar, händer, handleder, bål och svank

mycket lite. Ibland sitter han framåtlutad och vilar då händer och armar mot benen när

han spelar, ibland är kroppen bakåtlutad.

Kommentar:

Jag lägger märke till att förmågan till att hålla upp kroppen i sittande ställning med bra

muskeltonus verkar begränsad. Anton får kämpa för att hålla sin kropp upprätt i sittande

ställning.

4:e sessionen

Anton  börjar nu förstå modellen med klubba först i höger hand, sedan vänster och byter

nu mellan händerna på egen hand. Jag är extra tydlig när jag ger han dubbla klubbor,

lägger ner dem bägge samtidigt mot trumman och då förstår han direkt hur koden ska

spelas. Jag provar en ny kod där man växlar mellan trumma och cymbal och den spelar

han direkt. Först cymbal på höger sida om trumman och sedan till vänster. Först med

höger hand och sedan vänster hand. Vid nästa kod har trumman en cymbal på var sida och

man spelar med bägge händerna samtidigt. När vi spelat den utbrister Anton; “Den var

bra” och ler stort.
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Kommentar:

Svårigheterna att få till en stabilitet och bra KFU, att få mer rörelse i armar, händer,

handleder, bål och svank är ett tema som fortsätter. Det påverkar även handgreppet som

blir “slappt” och han behöver “hjälpa till” med t ex pekfingret. Däremot upplever jag att

Anton enkelt lär sig modell/logiken i koderna och har god förmåga till motorisk planering.

5:e sessionen

Nu byter Anton hand med klubban på eget initiativ och förståelsen av modell/logik är helt

etablerad och rörelsemönstret med två klubbor samtidigt, har automatiserats. Vi har fått

ett ömsesidigt samspel.

Kommentar:

Samverkan, dvs hur kontakten och kommunikationen mellan oss fungerar, känns mycket

bra. Anton lyssnar på musiken, vi följs åt i samspelet. Han sitter lugnt och tittar på när jag

ställer om instrumenten och är nyfiken på vad som ska hända härnäst. Koncentrationen

och uthålligheten utökas för varje gång. Det händer att han inte inväntar starten men oftast.

Ännu oftare avslutar vi tillsammans. Han tar emot och ger tillbaka klubborna, på ett nästan

artigt sätt. När vi spelar tillsammans får vi ofta till samspel med flyt i. Då visar Anton

glädje och självförtroende.

6-10:e sessionerna

Den här perioden jobbar vi mycket med stabilitet, KFU  och rörlighet. På samma gång

som jag inför nya koder, rörelsemönster och instrument-uppställningar. Vi provar olika

stolar, olika underlag, sittdynor, balansdynor. Jag flyttar på instrument, höjer, sänker och

vinklar instrumenten. Det blir vissa förbättringar stundtals men Anton faller lätt tillbaka

till att inte orka räta ut kroppen ordentligt.

Kommentar:

Från session 8 t o m 10 anar jag att Anton tröttnat lite på FMT-spel och jag märker att han

är mer hopsjunken på stolen igen.
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11:e-14 sessionerna

Efter ett långt sommaruppehåll startar vi upp igen. Det som är mest spännande för Anton

idag, första gången på den nya terminen, är att vi provar en ny stol, globalstolen. Tyvärr

är den lite för hög men jag provar att sätta olika plattor och fotpallar under fötterna.

Jag fortsätter oförtrutet vid våra musikterapistunder att prova olika stolar och hjälpmedel

för att få till en bra KFU. Jag försöker möjliggöra mer rörlighet och få Anton att sträcka

ut och röra sig ordentligt med bålen och svanken. Han spelar sittande, ståendes och

gåendes.

Kommentar:

Vid session 12 börjar Anton visa en större förmåga till att använda sina armar, händer och

handleder och spelar med bålrotation och rörlig svank. Det märks att han tycker det är

roligt med FMT igen. Uthålligheten och koncentrationsförmågan har ytterligare stärkts.

15-20 sessionerna

KFU och rörligheten i bål och svank blir allt bättre. Under den här perioden introducerar

jag blåsinstrument. Så här i början är det en utmaning för Anton, med

andningskoordination och proprioception och han tar i allt han kan när han blåser i

instrumenten.

Efter 20:e sessionen

Vi har fortsatt med FMT några fler tillfällen sedan 20:e mötet, och Anton visar nu glädje

och förväntan inför våra musikterapistunder. “Vi ses på torsdag” säger han flera gånger i

början av varje vecka eller “Jag kommer på torsdag”. Musikterapin präglas av stor

trygghet och lekfullhet. Den sista gången vi träffades för det här läsåret spelade jag en kod,

den enda koden där adepten ska följa terapeutens spel. Instrumentuppsättningen till den här

koden är fri. Jag valde stora ramtrumman, en cymbal samt en mindre trumma. Jag var

spänd på hur hur reaktion skulle bli när han kom in i rummet men han satte sig ner vid

instrumenten och började spela direkt. Det märktes att han tyckte det var kul och han tog i

hårt med trumstockarna.

Anton visar alltså fortfarande nyfikenhet och förväntan inför vad vi ska hitta på. När jag

frågar om han vill fortsätta spela med mig i höst så svarar han; “Ja, det vill jag”. Eftersom
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han utvecklas hela tiden och jag märker att han mår bra av våra musikterapistunder så

hoppas även jag på en fortsättning till hösten. I samband med att koder och instrument-

uppställningar och instrumentspel blir mer och mer komplexa och utvecklade tror jag han

kommer fortsätta att utvecklas, t ex  när det gäller KFU och rörlighet i bål och svank.

3.5 Resultatet av arbetet med Anton

Det har varit en lyckad musikterapiprocess men vad var det då i musikterapin som

fungerade så bra för Anton? Vilka var framgångsfaktorerna?

Tiden

“Det finns inget som heter tålamod, du ska ha kunskap att vänta”, sagt av Lasse Hjelm

(Ericsson och Larsson 2017, s. 18).

Detta att få en helt egen tid regelbundet, varje vecka med en vuxen person, upplever jag

genom egen erfarenhet, är betydelsefullt för barn i allmänhet, och kanske för barn med

autism eller andra npf-diagnoser i synnerhet, I FMT:n fick Anton allt fokus på sig och total

uppmärksamhet på ett enbart positivt sätt. Jag följde hela tiden hans initiativ och

instrumentspel, pysslade om, gav instrument och olika klubbor, placerade om instrument.

Det gav en stark bekräftelse och Anton blev sedd, hörd och fick känna sig viktig. ‘Jag har

en plats som är bara min’. ‘Jag är i centrum’.

Hela musikterapiprocessen fick lång tid på sig att utvecklas, hela två läsår. Min erfarenhet

är att det är viktigt att saker och ting får ta tid i grundsärskolan. Det blev ju också en

tidsperiod då det var lite mer stiltje och efter den perioden tog utvecklingen fart igen.

Det var även viktigt att ge Anton tid för att ha möjlighet att lista ut och lösa olika

rörelsemönster i koderna, på egen hand. Likaså när han gjorde något impulsivt var det

viktigt att vänta och se vad han hade för ‘plan’, eftersom jag lärt mig, på vägen, att det

nästan alltid finns en tanke bakom det han gör.
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‘Musikterapi-rummet’ - en trygg plats

Rummet där jag och Anton möttes i musikterapin såg ungefär likadant ut från gång till

gång. Det gjorde att han kände igen sig och kunde känna sig trygg direkt han kom in i

rummet. Jag strävade efter att se till att instrumenten stod i ordning och rensa rummet från

övriga visuella stimuli. Jag ville göra det så ‘vilsamt för ögat’ som möjligt. Det var viktigt

för att Anton inte skulle tappa fokus och koncentration.

Kravlösheten

Kravlöshet i musicerande och samspel. Jag följde Antons tempo och dynamik i

musicerandet och bekräftade allt som hände i rummet med mitt pianospel.

Tydliga ramar

Metoden gav tydliga ramar att verka i. Det gav utrymme för att vara här och nu, följa

Anton och hans egna initiativ. Det gav utrymme för spontanitet och lekfullhet i samspelet

utan att vi tappade bort tryggheten som fanns med strukturen, musiken och instrument-

uppställningarna. Jag kunde anpassa FMT-metoden efter Anton men ändå hålla mig strikt

till koderna.

Motoriken

Genom observationerna och filmerna fick jag syn på vad det var Anton behövde när det

gäller hans kroppskontroll och kunde utveckla det på ett lustfyllt sätt. I Antons fall, som i

övrigt är mycket stark både i sin grovmotorik och sin finmotorik, var det KFU,

muskeltonus och rörligheten i bål och svank som behövde utvecklas. Likaså behövde han

stöd i att förankra hela foten/fötterna mot underlaget. Att utveckla det, tänkte jag, kunde

vara ett verktyg för att få en bättre förmåga till koncentration och uthållighet. Om vi kunde

få till en bra sittställning i musikterapin behövde inte en massa energi gå åt till att hålla

uppe kroppen. När hållningen blev bättre blev även hans handgrepp och handledsrörelser

med automatik mycket bättre. Förhoppningen var att det skulle kunna spilla över på hans

övriga skoldag. Hans klasslärare säger att Anton gjort stora framsteg när det gäller

koncentration och uthållighet. Han kan numer sitta längre tid och arbeta med skoluppgifter.

Han har även längre uthållighet på musiklektionerna med sin klass nu. Huruvida

musikterapin har någon del i det är svårt att säga, men min förhoppning är att den kan ha

haft inverkan på hans positiva utveckling. Även andningskoordination, ansats och
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proprioception vid spel på blåsinstrumenten utvecklades. Han behövde inte ta i så hårt

längre.

Relationen

Relationen mellan mig och Anton var enligt min mening av allra största betydelse. Vi hade

en varm, trygg och tillitsfull relation från start och den stärktes ytterligare under tiden

arbetet med FMT pågick.

Det icke verbala

Genom att sträva efter att all dialog skedde genom musiken och inte verbalt, så kunde

Anton bearbeta olika sinnesintryck i lugn och ro. De enda visuella och auditiva

sinnesintrycken kom då från instrumenten.

Självförtroende

Eftersom jag följde Anton hela tiden med mitt pianospel och såg till att han alltid fick

lyckas, så växte självförtroendet.

Musiken

Man kan inte nog betona musikens viktiga roll i FMT. Det är den som lockar fram initiativ,

som styr mycket av samspelet och som ger trygghet genom sina ramar, upprepning och

igenkänning. Musiken har på det viset en härbärgerande funktion, dvs den håller ihop hela

terapistunden.

När musiken och samspelet flyter känns det i hela kroppen. Jag märkte tydligt hur mitt

pianospel påverkade Anton och vårt samspel. Ju säkrare jag var i spelet, desto bättre kunde

jag följa honom och ändra dynamik, tempo etc. Ju säkrare pianospel desto bättre flyt fick

vi i samspelet. Anton blev tryggare. Det fick mig att inse att jag som FMT-terapeut,

verkligen vill kunna hantverket med pianospelet så bra som möjligt, så att jag kan följa

mina adepter och spela dynamiskt.
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Känslor/Emotioner

I FMT-rummet är alla känslor tillåtna. Ibland kunde Anton vara arg eller trött när hen kom

in i rummet men det fick bara vara och gick ofta över när vi väl började spela. Oftast

visade han glädje, nyfikenhet och förväntan inför vad som skulle ske.

Salutogent förhållningssätt

I FMT:n med Anton hade jag ett salutogent förhållningssätt, dvs jag ville ta tillvara och

fokusera på det som fungerade hos honom, se olika möjligheter och stärka hans tilltro till

sin egen förmåga. Genom det förhållningssättet kunde vi så småningom, samtidigt, arbeta

med det som behövde utvecklas.

Sinnenas samspel och autism

Vid autism har man ofta svårigheter med sin perceptionsförmåga. Man blir lätt

överväldigad av alla sinnesintryck som finns runtomkring. Så är det också för Anton. I

musikterapin jobbade vi med de flesta sinnen och lät dem samspela med varandra, på ett

för honom hanterbart sätt. Vi jobbade med det visuella, genom de olika instrument-

uppställningarna och vi jobbade samtidigt med balansen. Genom de enkla och tydliga

koderna kunde Anton urskilja vad som hände i musiken och kommunicera med den. På

samma gång arbetade vi med det taktila sinnet då han fick uppleva många olika slags

materiel och känsla i handen. Den proprioceptiva förmågan (se s. 11) märkte jag fungerade

överraskande bra i musikterapin och den fungerade bättre där än under de ‘vanliga’

musiklektionerna. Denna förmåga fungerade även bättre när vi spelade i koderna där jag

följde honom, än i den mer fria koden, där Anton skulle följa mig. Den motoriska

planeringen, som har med exekutiva funktioner att göra (se s. 16) fungerade även den,

mycket bra hos Anton, i musikterapin.

Att hitta ingångar

När det var motstånd hos Anton eller perioder av stiltje, försökte jag hitta ingångar som

skulle locka fram nyfikenhet och göra honom mer intresserad. Det kunde t ex vara att

använda sig av Babblarna, som var hans stora favoriter, eller lek med bollar, variera mellan

att sitta, gå och stå. Det som till sist visade var det mest framgångsrika konceptet när det

gällde just Anton var helt enkelt att gå snabbare fram i koderna.
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4 Gruppen MRR

4.1 Gruppens sammansättning och sammanhang

Tillsammans med idrotts- och motorikläraren inom grundsärskolan, Sandra, har vi, sedan

några år tillbaka, en Musikmotorikgrupp som träffas en gång i veckan. När jag nu började

utbildningen i FMT-modellen kändes den här gruppen naturlig att ha MRR-praktik med.

Sandra utbildade sig dessutom ht-21 till MRR:instruktör.

Gruppen består av elever mest från inriktning ämnesområden, på olika nivåer men där

finns även några yngre elever, från grundsärskolan inriktning ämnen. Åldrarna varierar

från åk 1 - åk 8. Flera av eleverna har autism eller visar drag av autism. Vi filmade de fyra

första gångerna samt 10:e gången, som var den sista för den terminen.

4.2 Arbetet med gruppen

Jag och Sandra satte ihop ett MRR-program med sånger vi lärt oss av Margareta Ericsson

och Karina Larsson på utbildningen, blandat med några vi själva tyckte passade. Vi hade

samma program i grunden alla 10 ggr men lade till några sånger/övningar efterhand. Inga

verbala instruktioner skulle förekomma utan vi skulle bara göra.

Detta var programmet vi startade upp med och jag beskriver också de olika syften som vi

hade med sångerna/övningarna:

Välkommen hit-Trall-Vad roligt att vara här-klapp,klapp…

En kom igång-sång med mycket energi för att få igång kroppen. Sången börjar långsamt

med uppvärmning och uppmjukning av nacken. Sedan förändras tempot och armar och

händer rör sig liksidigt uppåt. Händerna trycks sedan ihop i en bestämd klapp och rör sig i
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mittlinjen av kroppen sakta neråt. Här möjliggör man en bra kroppshållning med rak rygg

och båda fötterna i golvet. I de här startsångerna blir båda hjärnhalvorna involverade.

Öppna ditt fönster..

Vi öppnar upp bröstkorgen genom att föra armarna åt sidan, korsar sedan mittlinjen genom

att hålla om oss själva. Här får man både taktil och proprioceptiv stimulans.

Luta huvudet åt sidan..

Försiktig stretching av nacke och huvud åt båda håll.

Axlar upp och ner, fram och bak..

Här får vi igång axelparti och skulderblad.

Badiba-badoba

I den här långsamma men ändå svängiga sången får man koordinera armar och ben.

Munmotorik

Här tränas mimik, läppar, tunga och artikulation.

Orma

Här håller man handflatorna mot varandra och trycker ihop dem samtidigt som man för

armarna mot vänster och sedan mot höger. Det blir samarbete mellan båda hjärnhalvorna

eftersom man återkommande korsar mittlinjen.

Boogierock-dans

Steg åt sidan och framåt och bakåt, upp och ner. Kroppsuppfattning. Sträcka upp tumme,

händer, armar. Lägesord.

Kom jag vill gunga med dig.

I den här sången tränar vi balansen när vi gungar på stolen. Vid ett ställe i sången stannar

vi till en stund för att balansera lite extra länge.
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Sång att enbart sjunga

Minnas text och melodi, imitation, röst, andning.

Love clap

Här står vi i ring och gör en liten klappramsa där vi klappar på oss själva, håller om oss

själva och som avslutas med slängkyss. Taktil stimulans.

1:a MRR-stunden

Äntligen igång med MRR!

Jag och Sandra har ställt i ordning stolar med fasta platser i en halvcirkel samt skrivit en

stor, färgglad skylt där det står: ‘Välkommen till “Musikgympan’. Elever och personal

kommer in, hittar sina platser. Vi hälsar välkommen och kör sedan igång med

“Välkommen hit”. Sandra leder alla sånger och övningar utom passet med munmotoriken

som jag håller i. Jag spelar piano. Det blir genast mycket skratt och energi i rummet när vi

tränar munmotorik. Vi gör grimaser, gapar och formar ljudlöst A-O-I. Vi ‘sätter igång

hästen’ (smackar) och sätter ‘stopp för hästen’ (ptroooo!) Eleverna får imitera fruktnamn.

Vi blandar högt tempo med lugnare avsnitt.

Kommentar:

Eftersom MRR var något helt nytt för oss alla så var det mycket av att prova sig fram den

här första gången. Många av eleverna tog mest in det som hände och var inte så aktiva utåt.

Personalen var även de, lite försiktiga och efteråt har vi förstått att de var osäkra på hur

mycket de skulle interagera med eleverna. Sandra och jag märkte att vi hade alldeles för

bråttom med både övningar och sånger och höll ett alldeles för högt tempo genom hela

MRR-stunden. Vi kände ändå att det var en positiv stämning och såg fram emot nästa

vecka då vi skulle fortsätta igen.

2:a MRR-stunden

Idag har vi ett lugnare tempo. Alla vet vad som väntar nu och både elever och personal är

mer aktiva. En elev som är på tidig utvecklingsnivå och behöver stöd i allt hen gör, visar

med hela kroppen och sina ansiktsuttryck hur roligt hen tycker det är.  En annan elev, som

också är på tidig utvecklingsnivå men med mer rörelseförmåga, visar även hen att hen

tycker om när personalen gör rörelserna tillsammans med hen.
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Kommentar:

Fler elever var delaktiga idag och personalen mycket positiv. Det gav en MRR-stund fylld

av aktivitet, energi, glädje och skratt.

3:e och 4:e MRR-stunden

Nu är det ännu mer aktivitet, energi och glädje hos de allra flesta. Ibland händer det att

någon elev är ur form vid ett tillfälle och inte gärna deltar.

Kommentar:

När någon elev inte ville delta i vissa sånger eller övningar lät vi det bara vara, för vi visste

att nästa gång skulle det kunna kännas mycket bättre och roligare för eleven igen.

5:e MRR-stunden

Nu har det lossnat ordentligt! Idag lägger vi extra märke till en elev som inte deltagit med

röst och rörelser innan. Nu riktigt sprudlar hen av aktivitet, glädje och energi.

Kommentar:

Vi fortsatte med programmet som tidigare men lade till några nya sånger för att ytterligare

stärka förmågan till kroppskännedom hos eleverna. Det var underbart att se glädjen hos

eleven som idag var aktiv för första gången. Hens glädje och energi smittade av sig på alla

oss andra.

6-10:e MRR-stunden

Nu kan och känner eleverna igen de flesta av sångerna och övningarna. Det har blivit

ännu mer aktivitet hos alla. Vi sjunger, rör oss och tränar munmotorik. Det är fokus och

koncentration, glädje och samhörighet under våra MRR-stunder.

Efteråt

Det har snart gått ytterligare ett läsår och vi har fortsatt med MRR-stunderna med ungefär

samma deltagare i gruppen som förra läsåret. Vi har lagt till lite nya sånger, övningar och

danser, alltid med genomtänkta syften. Vi har använt oss utav olika teman i munmotoriken.

Vi har utökat med fler övningar med munnen och tungan. Vi har sjungit och rört oss med

pinnar, sjalar och fallskärm. Vi har spelat cymbal, en elev i taget, framför de andra. Numer
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sitter vi på golvet när vi sjunger "Kom jag vill gunga med dig" och håller varandra i

armkrok. Detta för att vänja oss vid att röra vid varandra.

Efter en period då det var lite mer stiltje och lite mindre energi under våra MRR-stunder,

har det nu åter tagit fart igen, precis vad som hände i den individuella FMT-processen. Det

är en stor samhörighet och gemenskap i gruppen. Det är glädje, skratt och energi i

terapirummet. Vi planerar att fortsätta med MRR till hösten men då kanske ha mer dans i

programmet.

Vi har startat ytterligare en MRR- grupp under denna termin, med de yngsta eleverna på

grundsärskolan. Vi har ett liknande upplägg med dem men mer inriktad till yngre barn.

Den gruppen har jag tillsammans med Pia, elevassistent på grundsärskolan, som även hon

gått utbildningen till MRR-instruktör. Pia leder sångerna och övningarna och jag spelar

gitarr. Det går över förväntan och vi planerar att fortsätta även i höst.

4.3 Resultatet av arbetet med gruppen

Delaktighet

Både elever och personalens delaktighet och aktivitet har successivt ökat. Det känns

verkligen som vi gör något tillsammans och både personal och elever visar engagemang

och bidrar till positiv energi i rummet. En del elever behöver och vill ha mer stöd och

interaktion med den personal de har med sig, medan en del elever vill delta aktivt på egen

hand.

Taktil förmåga/Taktilt försvar

Den taktila förmågan har utvecklats hos flera av eleverna. Speciellt hos de elever med

starkt taktilt försvar, som kan rycka till eller ropa: “aj!”, om man rör vi dem. Nu kan de

oftare röra vid sig själva och tillåta beröring från andra. Det gäller både i sånger och

övningar men även vid andra tillfällen.
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Avläsning

Koncentrationen vid avläsning är mycket hög. Det går snabbt att imitera nya rörelser och

ljud. Det går snabbt att lära sig nya sånger och övningar.

Munmotorik

Vi uppfattar att många av eleverna nu är betydligt mer aktivare med sina läpp- och

munrörelser nu. När de imiterar ord så är det med en stor tydlighet.

Koordinationsförmåga, balans och kroppskännedom

Här märker vi en viss utveckling men det behövs mer tid för att kunna se mer effekt av

övningarna.

Sången

Sångförmågan har utvecklats. Eleverna sjunger starkare och mer artikulerat.

Tiden

Återigen ser vi hur viktig tidsaspekten är för eleverna inom grundsärskolan. Kanske extra

viktig för de elever som läser verksamhetsområden. Ännu viktigare för de som befinner sig

på tidig utvecklingsnivå. Upprepning som ger igenkännande och samma grundstruktur

under lång tid ger resultat. Det icke-verbala, flödet och variationen som är i MRR-stunden,

musiken, rörelserna, glädjen, samhörigheten och utvecklingen som följer på detta gör det

till en värdefull verksamhet i vårt skolarbete.

“Ögon kan se och öron kan höra
men händer vet bäst hur det känns att röra.

Huden vet bäst när någon är nära
hela kroppen behövs för att lära.

hjärnan kan tänka och kanske förstå
men benen vet bäst hur det är att gå.
Ryggen vet bäst hur det är att bära
hela kroppen behövs för att lära.

Om vi ska lära oss något om vår jord så räcker det inte med bara ord.
Vi måste komma det nära

hela kroppen behövs för att lära”

(Text: okänd. Musik: Marie Bejstam)
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5 Tid för utveckling

Tid

Något av det mest värdefulla vi kan ge en annan människa är att ge av vår egen tid. Vi

ställer oss själva åt sidan en stund för att vara närvarande för någon annan.

Eleverna i grundsärskolan behöver och ska få tid på sig för att kunna utvecklas utifrån sina

egna förmågor och förutsättningar. En utvecklingsprocess kan inte skyndas fram. Vi som

jobbar i grundsärskolan är lyckligt lottade som har förutsättningar, möjligheter och resurser

att anpassa undervisningen och skoldagen efter varje elev. Det är små

undervisningsgrupper och vi som arbetar med eleverna kan bygga varma, trygga relationer

med var och en. Vi tillbringar mycket tid med eleverna och har därför goda möjligheter att

ge dem vad de behöver för att lära och utvecklas.

Utveckling i grundsärskolan

Lika viktigt som att vi talar om lärande och undervisning i grundsärskolan, är det att tala

om och reflektera över elevernas hela utveckling. Hur utvecklas eleverna på bästa möjliga

sätt? Vad behöver de för att kunna ta in kunskaper, lära och utveckla sina förmågor? Vad

behöver de för att må bra, känna att de lyckas och känna tillit till sin egen förmåga? För att

få ett gott självförtroende och god förmåga till självständighet? Får eleverna tillräckligt

med rörelse under skoldagen? Tar vi rätt på deras nyfikenhet, kreativitet och egna initiativ i

tillräcklig omfattning? Har de en god fysisk självkänsla? Hur fungerar grundmotoriken?

Hur kan vi bidra till en god självkänsla? Kan eleverna orientera sig bland alla

sinnesintryck och i det sociala samspelet? Hur ger vi dem en bra grund att stå på och bästa

jordmån att växa i?

Jag är helt övertygad om att FMT och MRR skulle kunna vara med och bidra till den

stadiga grund vi vill åstadkomma för våra elever. Den individuella musikterapin/FMT

skulle kunna vara en del av elevhälsan och användas för de som mest behöver. De allra

flesta elever i grundsärskolan har en stark relation till musik och musik är en viktig del av
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deras identitet. Många av eleverna älskar musik och det gör musikterapi till ett mycket

kraftfullt verktyg.

Det är dock viktigt att komma ihåg att FMT och MRR inte är någon ‘quick fix’, utan en

process som behöver få verka över lång tid. Det förutsätter också att vi ger en

återkommande tid, för de elever som vi tror skulle gynnas av den här formen av

musikterapi.

Det behövs alltså både tid för en lång process och en regelbunden tid att utföra

musikterapin på och nu är tid för FMT i grundsärskolan.

Nu är tid för utveckling!
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