
Varmt välkommen till en musikalisk timme kring:

Stockholm i mitt hjärta

Musik att minnas

Sånger och visor från flera decennier

www.musikattminnas.se

En timme kring musiken, minnet, hjärtat och hjärnan

Hjärtats nyckel heter sång är namnet på en av EvertTaubes vissamlingar.
Få saker kan som sång och musik väcka minnen och känslor.

* Vår gemensamma sångskatt
* Sånger alla kan utantill
* Musiken och minnet (uppgång och fall)

* Hjärnan och musiken - genvägen
* Sång och musik i äldreomsorgen
* Musikfrågesporter
* Favoritmusik



Vår gemensamma sångskatt

Skoltidens sånger
I skolan fick många av oss sjunga både psalmer och
andra sånger som vi var tvungna att lära oss utantill.
Här börjar vår gemensamma sångskatt att växa fram.

Ungdomsårens sånger
Ungdomsårens musik intar en särställning i vårt
musikaliska minne. Det är nu de allra flesta aktivt börjar
välja sin musik. Just den här musiken vi mötte i
ungdomen är en viktig del av vår personlighet. Det
känns som om det är vår egen musik - även om vi vet
att vi delar den med många andra som råkade vara
unga just när vi själva var det!

Under tidiga barnaår är vi helt och hållet utlämnade till den omgivning vi råkar ha
hamnat i. Så här kan det se ut när kulturarvet förmedlas. Det sker helt slumpartat och
beror på föräldrars och släktingars musiksmak. Vi får vi ta vad vi får helt enkelt!

Vilka sånger bär vi med oss tillsammans med våra generationskamrater? Ja, det
beror förstås på när vi är födda! För en del kan det vara Harry Brandelius och Ulla
Billquist. För andra är det Gunnar Wiklund, Siw Malmqvist och Lasse Lönndahl.
I dag är det kanske Avicii, Lady Gaga eller Håkan Hellström för en ung generation?



Hur många sånger kan vi sjunga med i
utantill? Ingen alls? Kan vi 5? eller 10?
Nej, med lite hjälp här och där är det
säkert minst 100!

I själva verket kan vi förstås bra många
fler - särskilt om vi får möjlighet att
sjunga tillsammans med någon som är
bergsäker på hela texten.

Många sånger har vi också personliga
och speciella minnen kring som kan
väckas till liv när vi får höra en sång
som vi inte har fått lyssna till på länge.

Vad är det då för sånger som vi har samlat
på oss i vårt musikaliska minne?
Ja, det är förstås en massa olika sånger.
Det är sånger från skoltiden - och från
den tid när vi var ännu yngre än så.

Sånger alla kan utantill

1. ____________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

4. ____________________________________________________________

5. ____________________________________________________________

Det kan också vara psalmer, snapsvisor, schlagers, jazz, tonsatta dikter och sånger vi
sjöng eller lyssnade till när vi var unga. Vi kan också fråga oss själva om det finns
någon sång som vi lärt oss utantill under de senaste 20-30 åren...

Fem sånger som säkert alla kan utantill



Musiken och minnet (uppgång och fall)

Vi människor är mottagliga för musik och kan minnas melodier redan på fosterstadiet.
Vi börjar skapa aktiva minnen av händelser i 3-4 årsåldern. Under barndomen och de
tidiga ungdomsåren fyller vi sedan på med många livliga minnen, som är kopplade till
musik. De här tidiga minnena är ofta förknippade med känslor av närhet och trygghet
till föräldrarna.

De melodier som vi lärde oss som barn bär vi med oss hela livet. I 15-25-årsåldern
formas mycket av vår vuxenidentitet. Här spelar musiken en mycket stor roll vid
många avgörande händelser. Starkast är ofta musikminnena kring förälskelser, lyckliga
eller olyckliga. Hör!!! De spelar vår sång!

Längre fram i livet tycks det inte som om vi kan ta in så mycket mer musik. Vi har
faktiskt annat att tänka på; barn, jobb, elräkningar och vad vi ska äta till middag t.ex.

En människas liv kan liknas vid en löks tillväxt.
Från att ha varit ett litet frö lägger löken lager
på lager under sin växtperiod.

På samma sätt lägger vi människor lager på lager
av kunskaper och erfarenheter kring vår ärvda kärna.
Så bygger vi upp en egen personlighet med våra
egna unika minnen och hågkomster.

När vi blir gamla och glömska tappar vi först bort
det senast inlärda. Likt en lök skalas sedan lager på
lager av. Speciellt gäller det den som drabbats av
en demenssjukdom. Tidiga minnen från ungdomen
och barndomen sitter kvar länge.

Lökteorin



Hjärnan och musiken - genvägen

- Finns det ett särskilt musikcentrum i vår hjärna?
- Nej, säger vetenskapen!
När vi lyssnar till musik aktiveras flera olika centra i våra hjärnor. Ljudimpulsen når
först thalamus som ligger djupt inne i hjärnan. Härifrån skickas impulsen vidare till
olika delar av hjärnan. Hörselbarken, motoriska barken, sensoriska barken och även
synbarken berörs. Hippocampus - där vårt minne för musik och musikaliska sam-
manhang aktiveras. Lillhjärnan - som bland annat kontrollerar rörelser sätts också
i arbete. Även känslohjärnan, bland annat amygdala får impulser och återkopplingar.

Genvägen
Det intressanta är att det också tycks finnas en speciell snabbkoppling för musik
som går direkt till känslohjärnan via örat och thalamus. Den här genvägen berör inte
vårt intellekt, som värderar och återkopplar signaler från andra delar av hjärnan.
Musik har alltså en unik förmåga att ta en genväg in till vår känslohjärna - utan att
besvära vårt intellekt i någon högre grad.

Det betyder att även om våra hjärnor är lite skadade (av demens eller stroke t.ex)
träffar musiken vår känslohjärna utan att beröra intellektet. Via den här genvägen kan
musiken nu aktivera många hjärnfunktioner som vi inte skulle ha nått om vi gått den
långa vägen.



Musik i äldreomsorgen

Musikfrågesporter

Det är roligt att sjunga och lyssna på musik tillsammans! Sång och musik öppnar
hjärtan, sprider glädje och skapar gemenskap. Särskilt roligt är det att sjunga sånger
som ligger hjärtat nära. Vi har alla vår egen sångskatt, men vi har också många
sångergemensamma med tusentals generationskamrater över hela landet.

Den som hör
dåligt placeras
närmast

Ledare, som
spelar och sjunger
eller sköter
bandspelare m.m.

Orolig deltagare,
som själv väljer
när hon vill
komma och gå

Personal, som stöder,
uppmuntrar, lugnar,
torkar, väcker,

föreslår m.m.

(allt efter behov)

Kaffe eller saft
och kakor som
plockas fram
efter en stund

Avstängd
diskmaskin

Ögonkontakt!
Så korta avstånd
som möjligt!

Under sångstunden träffas vi i en liten grupp på 6-10 personer och sjunger gamla
kända sånger. Var och en deltar efter sina förutsättningar – du väljer själv om du vill
lyssna eller sjunga med. Vi samlas runt ett bord, så att alla kan se varandra och höra
bra. Eftersom vi ändå sitter till bords kan det vara gott med en kopp kaffe eller ett glas
saft efter en stund. Med pausen inräknad brukar sångstunden vara ca 1 timme.

Alla kanske inte vill sjunga. Då finns det andra sätt att samlas kring musik. Olika
former av musikfrågesport brukar nästan alltid fungera mycket bra - för alla åldrar
faktiskt.

* Musikfrågesport med Spotify
På www.musikattminnas.se finns det gratis frågesporter att skriva ut.

* Ordflätor
Här finns det ett gratisprogram för att skapa egna ordflätor: www.eclipse.com
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EclipseCrossword.com

Vågrätt
2. Rovfågel som tog en and i Evert Taubes visa
3. Närsynt fågel vid namn Knut
5. Säg Mårten, det räcker...
7. Sjöng Thory Bernhards om på 50-talet
9. Prästens lilla ..... skulle ut och åka
11. Stoppar huvudet i sanden?
13. Balettvan fågel
15. Stolt som en ....
16. Kanske en nybörjare?
18. Sjöfågel med fint dun
19. Utdöd fågel som inte kunde flyga
21. Kan också heta Magnus
22. Bara en sådan gör ingen sommar

Lodrätt
1. Hugin och Munin
2. Välkänd Agda hos Cornelis Vreeswijk
4. Liten fågel som Kalle Anka försöker plåta
5. Tas ibland till kaffet
6. Svartvit fågel som heter Pica Pica på latin
8. Välkänd Hacke
10. Liten fågel som får dåligt med mat
12. Samlas vid Hornborgasjön
14. Skogsfågel som också är en hurring
17. Gillar när det är lite dött...
19. Fågel som rimmar på snuva
20. Storsångare

Fåglar



Favoritmusik

Musik att minnas - Frågesportsamling

Frågesportsamlingen är en dataskiva som innehåller musikfrågesporter, musikaliskt
bingo, ordflätor, favoritmusik, ordspråk - och en hel del att läsa. Det skrivna materialet
är sparat som PDF-filer. Allt som finns på skivan kan läsas eller skrivas ut från vilken
dator som helst.

* Musik att minnas - Boken om Svea

* Studiehäfte till Boken om Svea

* Musikaliskt idéhäfte

*Artister att minnas

* Frågesport: Musikfrågan

* Frågesport: Ordspråk och ordstäv

* Frågesport: Jag minns den ljuva tiden

* Frågesport: Que sera sera

* Frågesport: Utantill

* 52 frågesporter - för tipspromenader

* Gitarrkurs för otåliga

* 20 ordflätor

* 50 sånger från Solglimtens äldreboende

* Musikfrågesport med Spotify

* Musikaliskt bingo med Spotify

* Favoritmusik

Favoritmusik är en kortfattad "musikjournal" som dokumenterar vår egen, personliga
önskemusik. Dokumentet kan användas av alla; unga och gamla - friska och sjuka.
* Den som vill och kan sammanfattar sina egna musikval själv.
* Den som behöver hjälp kan få det i en grupp tillsammans med andra.

Varför är det här viktigt? Jo, det kan komma en dag när vi själva inte längre kan ge
uttryck för våra musikaliska önskemål. Då kan anhöriga och/eller personal ha stor
nytta av dokumentet.

Det i sin tur för det goda med sig att den som
avskyr dansbandsmusik, men älskar jazz, kan få
lyssna till Ella Fitzgerald i stället för Vikingarna
eller Schytts - och tvärtom förstås.

Alla gamla människor gillar inte dragspel -
Elvis Presley, Bruce Springsteen, Bob Dylan
och Beatles har tusentals trogna lyssnare som
säkerligen inte kommer att nöja sig med att lyssna
på Calle Jularbo och Göingeflickorna.


