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giska ratter oeh delta i kart
laggningen av musikens be
tydelse sam halsokalla oeh
Musik aktiverar oeh sti
mulerar hjarnan mera terapiform fOr olika patient
an vad som timgare varit grupper.
Det ar en forskning som
kant. Musik som beror intensmerats pa senare ar.
oss har ocksa: en klar Stoekholms lans landsting
biologisk
effekt
pa satsar ti~ miljoner kronor
fram till 1998 pa art bland
manga andra system i
annat studera musikens moj
kroppen. Det visar stu
i utredningar oeh i
mer 80m mojliggjorts ligheter
behancilingen av demenssjuk·
med nya, elektroniska domar, slaganfall oeh fOrvar
matmetoder.
vade hjiirnskador.
Det forskarna bland annat
Man ska nog inte lata sig
forvanas ijver de senaste .forsoker ta reda pa ar sam
banden rnellan musiken oeh
forskningsresultaten som till
oeh med antyder att intel. de djupaste skikten inom
manniskan aeh hur musiken
satter i gang proeesser i hor
mon- oeh nervsystemet.
- Forskarronen, som nu
snabbt byggs pa, tyder pa att
musiken har ett annat eent
rum i hjarnan an spraket.
Musikens kanaler gar till oli
ka strukturer i hjarnan som
kan finnas kvar nar sprak
Musiken om kropperr ~j
kanalen ar f6rstord pa grund
av sjukdom eller olyekshan
ligenskvoten kan paverkas av
delse. Det gor att man med
lyssning pa fullandade mu
musik kan na personer som
sikstyeken. Viktiga struktu
lnte ar kontaktbara med spra
rer i bilda hjiirnhalvorna pa
ket, sager Bjorn Merker.
verkas av musik. Minne, upp
PAverkar hjartat
marksamhet oeh associa
tibnsfOrmaga
fdrstarks
Jnte bara hjarnan utan stora
genom musikensemotionella
delar av kroppen paverkaS
intlytande, sager fil doktor
fysiologiskt av tonflOdet fran
Nils L Wallin.
musik: nervsystemet, hjiir
tats arbetstakt, andningsryt
Han ar musiker oeh musik
men, blodtryeket. muskelspe
forskare. Nar Institutet fdr
let i ben, armar, mage oeh
biomusikvetenskap oeh akus
naeke (se grafik).
tisk beteendeforskningfOr ett
ar sedan startade i Ostersund
Svettkortiarnas akUvitet,
utsags han till dess fdrste
sam ar en bra indikator pa
musikens emotionella paver
forestandare. Institutet ar det
kan, mats med ett instrument
enda i sitt slag i varlden.
man hIDer i handen.
Den nya vetenskapliga gre
Muskelspelet under passin
nen behancilar musiken som
musiklyssnande kan man av
en bade kulturell oeh biolo
lasa rued ett myogram som
gisk fdreteelse. ~lls L Wallins
regtst..--erar musk.elrtkelsern
mirmaste medarnetare ar
a.,.-en !l.iir de ar sl sma art de
hJ3rnforslr.an!n BjOr:':1l1erker
.in~ ~ pi ytm..
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Lugnande musik anvands
alltmera inom sjukvard oeh
psykiatri. De dansanta vet att
musiken lyfter fram dem lik
sam de som jympar till ener·
gigivande toner.
En fullsatt konsertsal dar
1 500 manniskor tillsammans
har en musikupplevelse bor.
menar biomusikvetarna, ses
som ett tillskott i folkhiUso
arbetet. Kanske ar den akti
vering av vart inre som mu·
sik som beror oss framkallar
en av fdrklaringarna till art
pMallande manga musiker hi·
behruler sin kreativa kraft
hOgt upp i aren.

Hojer intelligensen
Wallins doktorsavhanciljns:
hade titeln "Den musikaliska
hjarnan".
- Deomraden i hjarnan
som berors under musikupp
levelsen aktiveras naturligt
vis oeh en utsondring av bud·
ba.rarsubstanser oeh hormo
ner satts i gang. Detta pa
verkar manga proeesser oeh
omraden i hjarnan, inklusive
sadana som hyser emotionel
la reaktioner oeh motivation
oeh vilja, sager han.
Utover gladjen, viilbefin
nandet oeh avspanningen
som musik kan framkalla pa
verkas oeksa fattningsfdrma
gan gynnsamt. Fa detta tyder
en studie av 36 studenter i
USA Ett test visade att deras
intelligenskvot (IQ) lag pa
110. Under uppspelningen av
ett avspanningsband steg den
tilllll. Men efter att under en
period ha lyssnat till en Mo
zartsonat visade deras IQ 119
oeh i en uppfd]jande under
sokning konstaterades en
viss varaktig ffirandring_
- Att syssla med musik
tyeks klan beframja andra
kunskapsomriden. pi del ...
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