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Sammandrag 
 
 

I detta examensarbete har jag studerat hur omgivningen, det vill säga lärare och föräldrar, 

upplever att fem skolbarn i grundskolans lågstadium har utvecklats under ett år med FMT. 

För att kunna göra det har jag skriftligen frågat några av barnens lärare samt barnens 

föräldrar/vårdnadshavare hur de ser på barnens utveckling. Jag har ställt den öppna frågan, 

hur har x utvecklats, i dina ögon, under året med FMT? och jag har bett respondenterna att 

tolka begreppet utveckling som de själva vill. Alla respondenter har blivit erbjudna att få se 

ett videosammandrag av barnens utveckling i FMT under året. De svar jag fått in pekar 

entydigt, om än i skiftande ordalag, mot att FMT har bidragit till barnens utveckling och 

stärkt deras självkänsla. 

 

Min slutsats är att FMT har en plats i grundskolans lågstadium. Med FMT som resurs 

skulle skolan kunna fånga upp, och stödja många av de barn som inte riktigt passar in i 

normen för hur ett nyblivet skolbarn ska fungera. Då skulle fler kunna följa och ta till sig 

skolans undervisning, fler skulle lyckas med att närma sig sin potential och därigenom nå 

skolans mål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FMT-metoden, Utvecklingsteoretisk metod, Piaget, Läroplanen Lgr 11, 

Utveckling, Funktionsinriktad Musikterapi, FMT 
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1  Inledning 
 

  

I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden samt undersöker om FMT, 

Funktionsinriktad MusikTerapi kan vara användbart i lågstadieskolan. Läsaren kan vänta 

sig en ganska spännande läsning. Utan vägledning från min handledare Barbro Matsson 

hade jag aldrig blivit klar på utsatt tid. Barbro har varit som väggen i mitt föräldrahems 

pingisrum. Hon har skickat tillbaka bollen lika snart som jag har skickat iväg den, 

dessutom med skruv! 

 

Med två små underbara barn som jag mest av allt vill ge min tid, ett arbete som kräver en 

ideell insats för att hålla rätt kvalitet och med kronisk sömnbrist sedan lillan kom i 

september 2010, har jag fått anstränga mig mer än någonsin tidigare i mitt liv. Nu känner 

jag mig jättestolt att kunna presentera en meningsfull, sammanhängande berättelse om hur 

FMT kan stödja lågstadiebarn i deras utveckling, i deras egen takt. Barnen som gått hos 

mig i FMT under ett år och vilkas aktiva medverkan har möjliggjort denna studie har alla 

fått med sig något fint – en unik erfarenhet av musikterapi. Jag tycker mig se att deras 

självkänsla har stärkts i och med detta och det gör mig väldigt glad. 

 

Så tack rektorer, lärare, övrig personal på Sannaskolan i Göteborg samt medverkande 

elever och deras föräldrar. Ni har varit så tillmötesgående under min praktik och har alla 

del i att studien kunde genomföras. Tack alla fantastiska lärare på FMT-utbildningen vid 

Musikhögskolan Ingesund. Ni sa att det skulle bli en omvälvande resa och det har det 

verkligen varit! Tack till klasskamraterna som varit en källa till stöd, kraft och en massa 

glädje i detta galna Värmlandsrally – fram och tillbaka 27 (!) gånger sedan starten. Jag är 

naturligtvis också väldigt tacksam för att min härliga familj, inklusive barnpassarna, har 

stått ut med mina månatliga frånfällen. Slutligen tack till min kollega och vän Ia 

Kjellsdotter som 2006 bjöd in mig i Passalen och de anpassade fritidsverksamheternas 

underbara värld. Jag hade inte upptäckt FMT utan våra första år tillsammans. Nu har 

jag ”en metod”. Nu kan jag göra ännu mera nytta!       
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1.1  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med detta arbete är att skildra omgivningens upplevelse av utvecklingen hos barn 

som gått i FMT under ett år. Med omgivningen menas lärare och föräldrar/vårdnadshavare. 

 

Mina frågeställningar är: 

1. På vilket/vilka sätt upplever omgivningen att barnet har utvecklats? 

2. Kan FMT ha bidragit till denna utveckling? 

 

 

1.2  Om mig 
 

 Jag är idag musiker, verksamhetsledare i musik och blivande musikterapeut. Det hade 

ingen gissat under min tidiga gymnasietid då jag ännu inte hade upptäckt min förmåga att 

uttrycka mig musikaliskt. 

  

 Jag tror att det var en ljus glänta i min ganska dystra ungdomssjäl som sent en kväll 

plötsligt lyste fram så att jag blev upptäckt som sångare. Detta hände någon gång i 

sjuttonårsåldern, omkring 1991. Ingen hade tidigare sagt att jag kunde sjunga. Inte förrän 

den där kvällen, efter festen. Jag sjöng av längtan och otillräcklighet, ”So darling darling, 

sta-a-and by me – o-o-oh! sta-a-and by me!”, någon hörde kvaliteten i det hela och i nästa 

stund var jag värvad till ett band. Efter första besöket i replokalen visste jag att jag hörde 

hemma där. 

  

 Jag var i början av min musikerbana helt ”lost in my own space”. Jag kunde med 

trovärdighet imitera sångare som Freddie Mercury, Bono, Eddie Vedder och senare 

Luciano Pavarotti och jag hade samtidigt en egen originalitet (inte minst hade jag ett 

säreget gehör - vid ett tillfälle sjöng jag en hel låt ett tonsteg över det som bandet spelade). 

Dock, när det kom till att lära in något nytt, som inte kom enkelt, då var jag förlorad. 
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 ”Sjung tersen”, sa gitarristen och jag svarade ”vaddå tersen, spela den så härmar jag”. 

Detta sätt att prägla in ny kunskap var mycket slitsamt i de röstlägen jag vistades i varför 

jag tidigt lade mig till med ovanan att bli hes efter varje rep. Tack och lov kom jag efter en 

tid till sångerskan Karin Inde som gav mig mitt livs första sånglektion. 1999 sökte jag till 

Ingesunds Folkhögskola där en jurymedlem gav mig några sanningens ord på 

vägen, ”Framgång består av 5 procent talang och 95 procent arbete, men av två som 

arbetar lika hårt utmärker sig den med mest talang”, klargjorde han. Jag kom inte in där. 

 

 Med grundläggande sångutbildning i bagaget lämnade jag istället 2002 Ljungskile 

Folkhögskolas Musiklinje och påbörjade den resa som lett fram till den punkt jag står på 

idag – att jag försörjer mig på att sjunga och att leda musikverksamheter. Samtidigt skaffar 

jag mig kunskap för att även kunna arbeta som musikterapeut. 

  

 Jag sökte mig till FMT-utbildningen efter att jag i mitt arbete som verksamhetsledare i 

musik i Passalen1 fått lust att lära mig ”en metod”. Då var min ambition att utveckla det 

individuella i FMT-metoden till att bli tillämpbart i musikgrupperna. Nu inser jag att det är 

två olika saker, men med FMT-kunskapen i ryggen känner jag att jag blivit en bättre ledare, 

såväl individuellt som i grupp. Musiken har en ojämförbar förmåga att skapa kontakt, 

underlätta möten och öppna världar inom och utanför oss. I FMT-metoden tas denna kraft 

tillvara och det tycker jag är vackert. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1Passalen är en ideell förening som skapar, driver och utvecklar fritidsverksamheter för barn och ungdomar 

med funktionsnedsättning. 
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2  Bakgrund 
 

 

Här ges en kort genomgång av musikterapins historia, följd av en beskrivning av FMT-

metoden och dess uppkomst. Den utvecklingsteoretiskt baserade metoden redogörs sedan 

för innan kapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver den studie som ingår i 

examensarbetet. 

 

 

2.1  Musikterapins historia 
 

Människan har i alla tider anat ett samband mellan musikaktivitet och välbefinnande. Detta 

förhållande har beskrivits på många olika sätt, ofta utifrån en strävan att uttrycka musikens 

universellt läkande kraft (Ruud 1980 s. 57). Ingen har dock hittills kunnat ge ett 

tillfredsställande svar på hur musikaktivitet fungerar helande i objektiv mening, oberoende 

av andra faktorer. Däremot finns mängder av bevis för att musik varit en viktig del i ett 

helande förlopp, såväl för utövare som för mottagare av musik. Naturen själv består av 

musik och människan har i och med hjärtats rytm och blodets puls alltid haft musiken inom 

sig (Campbell 2004 s. 137 ff). 

 

Den norske musikterapeuten Even Ruud beskriver i sin bok Vad är musikterapi? (1980) 

hur föreställningar om musikens terapeutiska verkningar finns uttryckta så långt tillbaka i 

tiden som det finns skriftliga källor. Berättelser om sambandet mellan musik och medicin 

finns i historien fortlöpande från de tidiga myterna fram till idag. Samtidigt har musiken 

aldrig nämnts som en isolerad läkande faktor utan alltid som sammanhängande med andra 

faktorer. Ruud identifierar i historien tre olika uppfattningar om vad sjukdom består i; 

magisk, religiös och rationell uppfattning. Beroende på vilken uppfattning som styrt har 

musikens helande kraft givits olika namn och använts på olika sätt. 
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Den idag förhärskande rationella uppfattningen – att det är sjukdomsframkallande 

processer i den sjuke själv som leder till att hälsan försämras – kan härledas ända tillbaka 

till antikens Grekland och den västerländska civilisationens begynnande intresse för 

vetenskaplig analys. Med rationella teorier baserade på observation, dokumentation och 

erfarenhet försökte pythagoréerna redan på 500-talet f.Kr. tolka vad sjukdom egentligen är 

och hur läkning fungerar. De uteslöt då mytologiska och övernaturliga förklaringar till 

förmån för ett mer vetenskapligt förhållningssätt som påminde om dagens tilltro till 

medicin och vetenskap. För att försöka få in musiken i det sammanhanget konstruerades ett 

system där musikens innehåll översattes till matematiska tal. Inspiration till detta fick den 

grekiske matematikern och filosofen Pythagoras från att studera himlakropparnas inbördes 

förhållanden. Den ”sfärernas harmoni” som han där fann ansåg han gällde även för den 

friska människan. Musiken kunde därför användas för att skapa eller återskapa harmoni i 

människokroppen. De båda storheterna Platon och Aristoteles företrädde på 300-talet f.Kr. 

var sin syn på musikens kraft i terapeutisk mening. Platon ansåg att musiken främst kunde 

hela genom att dess matematiska regelbundenhet skapade ordning i själen medan 

Aristoteles framhävde musikens katharsisfunktion, det vill säga, att människan i extas 

renades från oro (katharsis = renande) (Ruud 1980 s. 57 ff). 

 

Genom historien har olika tänkare försökt sätta in musiken i ett terapeutiskt sammanhang. 

Antikens idéer gick under medeltiden igen i kristendomens lära. Musiken ansågs ha ett 

gudomligt ursprung. Den kunde skapa eller återskapa harmoni och den användes flitigt i 

kloster och kyrkor för att stärka tron och det själsliga välbefinnandet. Ruud noterar att 

såväl judiska som arabiska lärde under denna tid ansåg att musik skulle användas i 

lugnande syfte och absolut inte aristoteliskt upphetsande (Ruud 1980 s. 93). 

 

Under renässansen lades stor vikt vid musiken som ”stämningsättare”. Då stämningen 

påverkade människans kropp och själ var musik ett bra terapeutiskt medel jämte saker som 

vin och väldofter. Descartes, på 1600-talet, skiljde i sin mekaniska uppfattning av kroppen 

och kroppsfunktionerna klart mellan kroppen och själen. Han menade att de har kontakt, 

men är två olika system. Den franske filosofen är en av många i historien som använder sig  
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av begreppet ”livsanden” (spiritus). För honom representerade livsanden känslor. Andra 

tänkare har omtalat livsanden som vibrationer eller luftflöde. Senare, under Upplysningen, 

då förnuftet var ideal, regerade tanken att musiken kunde styra människans förnuft och 

därmed leda henne ”rätt” ifråga om hälsa och välbefinnande (Ruud 1980 s. 94 ff). 

 

På 1800-talet fick känslan allt större betydelse. Musiken och inte minst musikestetiken 

spelade en stor roll i Europas salonger. De ökande kraven på vetenskaplighet inom 

medicinen och den ökande användningen av naturvetenskapliga experimentella metoder 

gjorde att musikterapi som behandling förlorade mark gentemot övrig hälsovård (Ruud 

1980 s. 109). 

 

Musikterapi under 1900-talet och framåt 

Musikterapi i modern mening, utvecklades i slutet av 1940-talet då man i USA använde 

musik i behandlingen av krigsskadade veteraner från andra världskriget (Campbell 2004  

s. 137). I Europa startades den första musikterapiutbildningen i Wien 1959. 1974 kom 

musikterapiutbildning igång i Norge och i Sverige bildades samma år Svenska Förbundet 

för Musikterapi (Granberg 2007 s. 19). 

 

Musikterapi i Sverige 

I Sverige har tre typer av musikterapiutbildningar med olika inriktningar etablerat sig. 

Utbildning i så kallad psykodynamisk musikterapi bedrivs sedan 1981 vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm. Vid Sjöviks folkhögskola utbildades mellan åren 1985 och 

2007 musikterapeuter med specialpedagogisk inriktning. Den tredje och största 

inriktningen är Funktionsinriktad MusikTerapi, FMT. Utbildningen av terapeuter i FMT-

metoden inleddes 1987 vid det privata Musikterapiinstitutet i Uppsala. Det var FMT-

metodens grundare Lasse Hjelm som undervisade de första studenterna. Sedan 1988 ges 

utbildningen även vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika (Granberg 2007 s. 20). 
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2.2  FMT-metoden 
 

FMT står för Funktionsinriktad Musikterapi. FMT-metodens grundare är Lasse Hjelm 

(1924–2010). Under 1970- och 1980-talen bedrev Hjelm terapeutiskt arbete vid Folke 

Bernadotte-hemmet i Uppsala. Där utvecklade han grunderna i det som han skulle komma 

att kalla Funktionsinriktad Musikterapi, FMT. Sedan dess har terapimetoden långsamt 

spridit sig och finns nu som utbildning vid två lärosäten, på Musikhögskolan Ingesund vid 

Karlstad Universitet samt i Finland. Idag är tre av fyra musikterapeuter i Sverige FMT-

terapeuter och antalet diplomerade FMT-terapeuter växer stadigt (A Granberg, föreläsning 

2011-02-15). 

 

 

2.2.1   Enskild terapisituation 

FMT bedrivs alltid enskilt i en dyad mellan terapeut och adept (adept = Lasse Hjelms 

benämning på den som går i FMT). Med ”funktionsinriktad” menas att fokus är på att 

stärka de neuromuskulära funktioner som den växande kroppen normalt utvecklar. Finns 

hinder för utvecklingen, eller är den kroppsliga mognaden kraftigt försenad så att adepten 

inte klarar vardagssituationer eller de krav som skolan ställer, kan FMT-terapeuten hjälpa 

denne att ta sig över dessa hinder eller vara ett stöd för honom eller henne att hinna ifatt. 

Inom FMT skiljer man inte mellan kropp och psyke utan ser människan som en helhet där 

kropp och psyke samspelar och tillsammans bildar jaget. En outvecklad kroppsfunktion 

som belastar individen och åsamkar onödig energiåtgång vid enklare rörelser bidrar till att 

individens självkänsla kan sänkas. Upplevelsen av att ”inte kunna” det som förväntas av en 

i en viss ålder och inte minst i skolmiljön gör att självkänslan kan få sig en törn. Genom att 

behandla adepten regelbundet, en gång per vecka, skapar terapeuten förutsättningar för att 

utveckling ska kunna ske. Det är aktiviteten hos adepten som skapar förutsättningar för  

utveckling av neuromuskulära funktioner. Hjelm trodde att den lustfyllda aktiviteten under 

koncentration är särskilt gynnsam för utveckling av kroppens funktioner. FMT är en sådan 

strukturerad aktivitet som upprepas vecka efter vecka. Sammantaget gör dessa faktorer att 

FMT blir användbart såväl i uppbyggande syfte som i rehabiliteringssyfte (Hjelm 2005) 
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2.2.2  En terapisession 

Varje individ är unik. Varje terapisession är unik och det är omöjligt att återge en ”typisk” 

session, men för att läsaren ska få en bild av hur FMT kan gå till beskriver jag här ett 

påhittat scenario. Betänk att antalet möjliga scenarion är oändliga. 

 

Då adepten kommer in i rummet spelar terapeuten en välkomstmelodi på pianot. Den 

skapar en övergång från en stund till en annan. Trummor står uppställda och en stol finns 

för adepten att sitta på. Efter melodins slut slår terapeuten an en ton och räcker över två 

trumstockar. Utan instruktion får adepten göra det som faller den in. När första slaget 

kommer svarar terapeuten med första tonen i en kort melodi. Adepten slår ett slag till och 

melodin går vidare. Terapeuten följer sedan adepten tills melodin är slut, ett tydligt avslut 

görs på pianot och trumstockarna tas in av terapeuten. Nu ändrar terapeuten någonting i 

förutsättningarna, alltså trumuppställningen eller adeptens position (sittande/stående) varpå 

en ny ton slås an, stockar räcks över och spelet startar på nytt. Under de ca 15–20 minuter 

som sessionen pågår ändras förutsättningarna många gånger, hela tiden utan instruktioner. 

Terapeuten spelar en avslutningsmelodi och sessionen är över.  

 

Dessa för FMT unika melodislingor som är kopplade till specifika instrument-

uppställningar, benämns ”koder”. Det finns cirka 20 koder. De musikinstrument som 

används inom FMT, främst olika trummor, trumstockar och blåsinstrument (ACME-

instrument2 och blockflöjter), benämns attribut. 

 

Absolut grundläggande inom FMT är att terapeuten följer adepten, inte tvärtom. Detta för 

att drivkraften alltid ska vara adeptens egen. Terapeutens roll är att följa det som sker och 

utifrån sin kunskap successivt och metodiskt ändra förutsättningarna för adepten så att 

utvecklingen blir möjlig. Detta är ett komplext skeende, ofta i nuet, och det kräver en 

erfaren terapeut för att adepten ska få ut det mesta av situationen. Att lita på metoden och 

vila i den trygghet som FMT-metoden ger terapeuten räcker dock långt även då terapeuten 

är mindre erfaren. Redan under utbildning kan den blivande FMT-terapeuten därför uppnå 
                                                 
2ACME-instrument – duva, gök, anka, tågvissla etc är effektinstrument som ibland används som orkester-

instrument, men några används även vid t.ex. jakt. 
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goda resultat med de adepter han eller hon möter. Varje session filmas om tillåtelse ges. 

Filmverktyget är såväl för FMT-studenten som för den yrkesverksamme FMT-terapeuten 

en stor hjälp för att se och minnas adeptens agerande under sessionen och hitta bästa 

möjliga väg framåt. 

 

 

2.2.3  Ickeverbal miljö 

Miljön i FMT-situationen är ickeverbal. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för adepten att lita på sin egen initiativförmåga utan de förväntningar som skapas av verbal 

kommunikation och den risk för missförstånd som det talade ordet kan ge. Terapeuten 

undviker i stort sett ögonkontakt men har en positiv attityd i sitt kroppsspråk. Förutom att 

den ickeverbala situationen frigör adeptens initiativförmåga och ger ökad plats för andra 

sinnen än hörseln, minskar den fokus på den verbala förmågan och öppnar för musikens 

kraft som kommunikationsmedel (Hjelm 2005 s. 188). Ickeverbal miljö skapar dessutom 

förutsättningar för metoden att användas oberoende av språkmiljö. 

 

 

2.2.4  FMT som observationsmetod 

Genom att FMT-terapeuten har adeptens kropp i fokus framför sig och genom adeptens 

trumspel kan se hur denne använder sin kropp får han eller hon mängder av information 

om vilken funktionsnivå adepten befinner sig på. Till sin hjälp har terapeuten ett antal, 

utifrån FMT specifika observationspunkter. Inom FMT används vid sidan om 

begreppet ”observationspunkter” benämningen ”FMT-kriterier”. Lasse Hjelm skapade 

denna vokabulär som alltjämt används av dagens FMT-terapeuter. Ett gemensamt 

språkbruk underlättar såväl i FMT-metodens analys av adeptens förmåga som vid 

dokumentation av terapisessionerna. Nedan följer en kortfattad beskrivning av 

observationspunkterna. Bedömningen utifrån observationspunkterna är subjektiv. Varje 

terapeut gör bedömningen utifrån sin egen erfarenhet och utifrån den utveckling som 

terapeuten ser hos adepten. 
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2.2.5 Observationspunkter 

Stabilitet 

Hur stabil är adepten? Vilken balans har adepten? I samma ögonblick som spelet sätter 

igång får terapeuten visuell information från den kropp som ses i arbete. Terapeuten läser 

av vilka delar av kroppsfunktionen som kan utvecklas vad gäller stabiliteten. Stabilitet är 

en förutsättning för att kroppen ska kunna arbeta effektivt. Dålig stabilitet innebär 

energiförlust då varje rörelse blir onödigt ansträngande och energikrävande. FMT-

terapeuten kan på olika sätt skapa förutsättningar för adepten att stärka sin stabilitet. 

Känsla För Underlaget, KFU, är ett begrepp, skapat av Lasse Hjelm, som i FMT används 

för att belysa vikten av att hållning och ordentligt stöd i form av markkontakt finns hos 

adepten. Bristande KFU ger konsekvensen att stabilitet och flexibilitet blir lidande och att 

onödigt mycket energi går åt till att helt enkelt hålla balansen (Hjelm 2005 s. 204). 

 

Sidoskillnad 

Finns en sidoskillnad hos adepten? Detta ser terapeuten vid vissa uppställningar av 

trumattributen. Viss sidoskillnad är normal, det vill säga att den ena sidan är dominant, till 

exempel höger hand/fot. Är sidoskillnaden däremot så stor att den blir en belastning för 

individen kan terapeuten skapa förutsättningar för adepten att stimulera den svagare sidan. 

Därigenom utjämnas sidoskillnaden och blir mindre begränsande för adeptens 

kroppsfunktion (Hjelm, 2005 s. 205). 

 

Separata sidorörelser 

Då båda hjärnhalvorna samarbetar optimalt klarar en individ avancerade rörelser där höger 

och vänster hand utför olika rörelser oberoende av varandra. I FMT-situationen visar sig 

funktionsgraden tydligt, det vill säga hur väl adepten kan utföra separata sidorörelser 

samtidigt utan alltför stor energiåtgång. Terapeuten kan skapa förutsättningar för att 

adepten utvecklar denna förmåga och därigenom stimulera hjärnhalvorna till att arbeta 

bättre tillsammans. (Hjelm 2005 s. 205).  
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Handfunktion 

En outvecklad handfunktion kan ställa till problem för det växande barnet som skall erövra 

en mängd färdigheter, däribland skriva, äta, sköta sin hygien och allt i övrigt som kräver 

finmotorisk precision. Olika utvecklingsnivåer representeras av olika grepp vilka avläses 

av FMT-terapeuten (Ellneby 2007 s. 83). Genom användandet av olika trumstockar och 

blåsinstrument stimuleras adepten till att i sin egen takt utveckla sin handfunktion och 

därigenom kunna tillägna sig alltmer avancerade färdigheter. 

 

Perception 

I FMT-situationen kan terapeuten få en uppfattning om adeptens perceptionsförmåga. 

Auditiv (hörsel), visuell (syn), vestibulär (balans), proprioceptiv (muskel-/led) och taktil 

(känsel) perception kan avläsas av FMT-terapeuten. Perceptionen hjälper adepten att 

sortera bland alla intryck och organisera dem. Utifrån detta kan han/hon bilda en relevant 

kroppsuppfattning om sig själv. Kroppsuppfattningen, tillsammans med perceptionen 

möjliggör en planerad motorisk aktivitet. Brister perceptionen kan adepten inte samla 

intrycken, integrera dem och planera för en relevant rörelse (Ayres 1988 s. 108). 

 

Bålrotation 

Kan adepten vrida kroppens bäckenparti, bålen, eller är adepten stel i denna del av kroppen? 

Stelhet i bålmuskulaturen ger upphov till en rad ogynnsamma effekter som försämrad 

andning, minskad stabilitet och begränsad flexibilitet. Samtliga dessa begränsande faktorer 

tvingar övriga kroppen, vilken kompenserar för stelheten, att slösa med energi för att utföra 

rörelser på mindre smidiga sätt. När FMT-terapeuten skapar förutsättningar för adepten att 

(omedvetet) aktivera bålen i arbete frigörs en mängd funktioner i rörelseapparaten (Hjelm 

2005 s. 206). Adepten får en helt annan kontroll över situationen vilket syns i trumspelet. 

 

Modell/logik 

För att komma på hur trumspelet är tänkt i de olika grunduppställningarna i FMT-metoden 

måste adepten finna logiken i uppställningen. Den progression som finns inom metoden 

kan erövras först när adepten upptäcker modellen för trumspelet. Då detta inträffar 

bekräftas trumslagen av terapeuten och spelet flyter. Då adepten spelar utanför logiken för 
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den aktuella modellen/uppställningen kommer inget svar, ingen bekräftelse. Terapeuten 

kan då välja en uppställning som adepten redan kan och arbeta vidare genom att variera 

den. Efter en tid, när adepten uppnått förståelse för den svårare modellen, kommer 

bekräftelsen från pianot. Spelet flyter och adepten får en inre bekräftelse på att logiken 

har ”landat”. Detta är oftast omedvetet, men icke desto mindre starkt (Hjelm 2005 s. 209). 

 

Andning 

I trumspelet, men framförallt med hjälp av blåsinstrumenten, får terapeuten information 

om vilken andningskontroll och andningskapacitet adepten har. Andningsapparaten är 

central för vår hälsa och även en viktig faktor när det gäller att koordinera och effektivt 

utföra kroppsrörelser. Svag andning påverkar hela systemet negativt då syresättningen blir 

låg och kroppens organ, inklusive hjärnan tvingas gå på lågvarv. En dålig kroppshållning 

är en viktig orsak till outnyttjad andningskapacitet (Hjelm 2004 B.3 s. 23). 

 

Hand-/fotkoordination 

Liksom vid sidoskillnad (se ovan) kan terapeuten avläsa vilken grad av koordination 

adepten har i användandet av hand/händer och fot/fötter simultant (Hjelm 2005). 

Svårigheter här kan avhjälpas genom att terapeuten skapar förutsättningar för adepten att 

stimulera hand-/fotkoordinationen (Hjelm 2005 s. 211). 

 

Helhetskoordination 

Ett helhetsintryck avspeglas i adeptens rörelsemönster, dennes hållning och förmågan att 

hålla koncentrationen uppe under terapisessionen. Betydelsefullt är att andning och rörelse 

är koordinerad och därigenom inte negativt påverkar kroppen i arbete. I FMT-situationen 

märks brister i helhetskoordninationen tydligt. FMT-terapeuten kan ofta dra slutsatsen, att 

koncentrationssvårigheter och/eller trötthet vid arbete i skolan har sin grund i bristande 

samverkan mellan kroppens olika rörelser. Med FMT får adepten stöd i sin utveckling. 

Denna utveckling visar sig genom förbättrad helhetskoordination (Hjelm 2005 s. 211). 
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Samverkan 

Vilken grad av samverkan har adepten förmåga till? Tecken på god samverkan är att 

adepten reagerar när responsen från pianot uteblir. Samverkan är en komplicerad process 

som kräver ett stort mått av lyhördhet. FMT-terapeuten skapar förutsättningar för adepten 

att utifrån sina förutsättningar utvecklas mot en bättre förmåga till samverkan (Hjelm 2005 

s. 204). God samverkan märks genom att spelet ”flyter”. 

 

 

2.2.6 MUISK 

Då Lasse Hjelm på 1980-talet utformade FMT-metoden var det mycket populärt att i 

skolvärlden tillskriva barn med koncentrationssvårigheter och avvikande beteende 

diagnosen MBD (Minimal Brain Dysfunction). Dessa så kallade ”boktavsbarn” gavs 

MBD-stämpeln vare sig de var utredda eller ej. Ibland hade man fog för sitt påstående, 

men tyvärr blev det mer ett talesätt, ett namn på stökiga elever. (Hjelm, 2005 s. 133). 

Hjelm insåg att man i skolan behövde ett verktyg för att kunna fånga upp de barn som var i 

behov av extra stöd för att klara skolstarten. Han skapade därför vad han kallade 

en ”tillrättalagd musikverksamhet” som inte var terapi, men som kunde fungera som, dels 

stödjande för alla sex-åringar inför skolstarten och dels som ett sätt att se vilka barn som 

inte var mogna att axla skolans krav. Denna verksamhet kallade han MUISK – Musik Inför 

SKolan. MUISK är en gruppverksamhet till skillnad från den individuella FMT-metoden. 

Barnen får i grupp delta i ett antal sånger med tillhörande rörelser. Dessa leds från pianot 

av en FMT-terapeut, men kräver en ytterligare resurs, en ”spegel” som icke-verbalt visar 

rörelserna för gruppen. Denna spegel bör vara en av barnens pedagoger med förståelse det 

icke-verbala samspelet och idéerna bakom MUISK. MUISK pågår i 10–14 veckor med en 

lektion per vecka. Denna lustfyllda, väl strukturerade, lekfulla och framförallt 

nivåanpassade musikstund stärker alla barns helhetsutveckling och ger dem samtidigt ett 

naturligt förhållande till musik. Barnen stimuleras att koncentrera sin uppmärksamhet 

under trygga former. Liksom i FMT kan man i MUISK bara lyckas (Hjelm 2005 s. 141 ff). 

MUISK är ett bra verktyg för att se vilka barn i 6-årsverksamheten som är i behov av FMT 

för att klara skolans krav. 
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2.3  Utvecklingsteoretiskt baserad metod 
 

I detta avsnitt introduceras studien som är en del av detta arbete. Därefter presenteras några 

av de forskare som Lasse Hjelm har inspirerats av i utformandet av FMT-metoden. En 

kortare diskussion förs kring utvecklingsbegreppet samt valet av frågor till respondenterna 

i studien. Sist presenteras skolans styrdokument och frågeformuläret. 

 

 

2.3.1 Studiens utformning och utvecklingsbegreppet 

Studien i detta arbete har ett syfte vars fokus är på utvecklingsbegreppet, att skildra 

omgivningens upplevelse av utvecklingen hos barn som gått i FMT under ett år. 

Utveckling är ett omfattande begrepp som människor tolkar på olika sätt. Jag har i mina 

frågor till respondenterna valt att efterfråga just en sådan individuell tolkning. Det bör vara 

intressant att ställa frågan öppet och få en individuell tolkning dels från föräldrarna som 

känner sina barn bäst och dels från pedagogerna som möter eleverna i olika situationer. 

Intressant hade också varit att noggrant definiera utvecklingsbegreppet och avgränsa till en 

specifik betydelse som alla respondenter hade att utgå ifrån. Det hade dock medfört två 

problem. För det första hade det varit mer tidskrävande för dem att då sätta sig in i mina 

frågor och ge genomtänkta svar. Jag skulle ha behövt ge varje respondent en muntlig 

förklaring till varför jag valt en viss aspekt av utvecklingsbegreppet. Det utrymmet, den 

tiden för samtal med lärare och vårdnadshavare, har jag inte haft i min roll som praktikant 

på en skola. För det andra hade en avgränsad definition av utvecklingsbegreppet riskerat att 

leda bort ifrån den helhetssyn på människan som präglar FMT. Därför blir den öppna 

frågan ett bra alternativ och resultatet möjligt att använda som utgångspunkt för en mer 

omfattande framtida studie. 

 

Då insikt i den normala utvecklingen hos barn är en av FMT-terapeutens grundläggande 

kunskaper ska vi här få en inblick i de utvecklingsteoretiska idéer som Lasse Hjelm 

inspirerats av i skapandet av FMT-metoden (Hjelm 2004 s. 1). 
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2.3.2  Utvecklingsteori 

Lasse Hjelm skapade på sin tid en ny terapiform som han valde att kalla FMT, 

Funktionsinriktad MusikTerapi. Han färdades längs en vindlande väg av frågor, upptäckter 

och experimenterande innan han till slut valde att göra FMT-metoden tillgänglig för andra 

att studera. Att aldrig upphöra att ställa frågor var för Hjelm en tidig insikt (Hjelm 2005 s. 

26). Kombinationen av denna ödmjukhet inför det egna lärandet och tilliten till den egna 

intuitionen möjliggjorde FMT-metodens slutliga etablering. I arbetet med att utveckla 

metoden tog han hjälp av många företrädare, lärde av dem och insåg så småningom att 

hans övertygelse om FMT-metodens användbarhet också delades av andra. Vi ska nu lära 

känna några av Hjelms företrädare inom det utvecklingsteoretiska fältet. 

 

Jean Piaget   

Schweizaren Jean Piaget (1896–1980) var från början biolog, senare även pedagog och 

kunskapsteoretiker. Piagets stora inflytande över pedagogiken grundar sig framförallt i de 

teser han förde fram kring kunskapsprocessernas utveckling i olika stadier. Dessa 

sammanfattas i boken Barnets själsliga utveckling från 1971 – en sammanställning av 

artiklar publicerade mellan 1940 och 1964 (Piaget 2007 s. 169). Han kallade själv sin 

teoretiska grund för genetisk epistemologi vilket antyder att inriktningen främst var 

naturvetenskaplig/biologisk (Pedagogisk uppslagsbok 1996 s. 475 Piaget, Jean). Piaget 

hade övertygelsen att utvecklingspsykologin kunde möjliggöra biologins tillämpande på 

kunskapsteoretiska problem. Han fann att barnet utvecklas via sina handlingar, handlingar 

som ger erfarenhet och leder till utveckling. Hjärnans kapacitet byggs upp via kroppen 

genom alla de intryck, rörelser och handlingar som genomsyrar barnets lekar. 

 

Piagets principer återfinns i Hjelms FMT-metod. Det som är grundläggande i FMT-

metoden och vilket Hjelm gärna citerar, att ”varje utvecklingssteg möjliggöres endast av 

det föregående steget” (Hjelm 2005 s. 157) är taget från Piaget. Från barnets första 

sensorisk-motoriska aktivitet (reflexer) till den vuxne individens förmåga till logiskt och 

abstrakt tänkande sker en successiv utveckling. Piaget menade att all utveckling genom 

erfarenhet sker stegvis i en dynamisk rörelse mellan två processer – assimilation och 
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ackomodation. Assimilation innebär att individen registrerar att nya beteendemönster 

(schemata) passar med tidigare. Därigenom utvidgas och samordnas barnets erfarenhet.  

Ackomodation innebär en anpassning till en delvis ny situation. Då jämvikt uppstår, som en 

följd av assimilations- och ackomodationsprocesserna, leder det i sin tur till att de tidigare 

förutsättningarna förändras och individen söker då på nytt organisera tillvaron och uppnå 

ett nytt jämviktsläge (Piaget 2007 s. 8). När utmaningarna är lagom stora uppstår god 

dynamik i dessa processer. Omvänt bromsas utvecklingen om utmaningarna ter sig för 

stora. I FMT-metoden tas största hänsyn till dessa principer om nivåanpassning och 

terapeutens uppgift är att alltid läsa av var adepten befinner sig i sin utveckling och vilken 

utmaning som är lagom stor för att adepten ska ta nästa steg i sin utveckling (Hjelm 2005 s. 

171). Motivationen, som är grundläggande för en människas utveckling, är oftast på topp 

då utmaningarna känns möjliga att uppnå och erfarenheter kan göras i trygghet, utan oro 

för misslyckande. I FMT-situationen fungerar den ickeverbala miljön positivt på så vis att 

förväntningar reduceras, individens motivation och lust frigörs och tas tillvara och 

bekräftelse av framgång kommer inifrån i form av positiva upplevelser som bygger upp 

självkänslan. Man kan bara lyckas i FMT (Hjelm 2005 s. 190). 

 

Britta Holle 

Den danska sjukgymnasten Britta Holle betonar vikten av att möta barnet på den 

utvecklingsnivå det befinner sig och stimulera det både motoriskt och perceptuellt. Med 

kunskapen om de olika utvecklingsstadierna kan man göra en analys av ett avvikande 

beteende. Det utvecklingshämmade barnet följer barns normala utvecklingskurva, men når 

inte lika långt och utvecklingen tar längre tid. Holles tankar och teorier grundar sig liksom 

Hjelms på Piagets utvecklingsteori. Hon säger att barns motoriska utveckling följer ett 

visst mönster, där varje steg bygger på det föregående. Barns motoriska utveckling består 

enligt Holle av fyra olika faser, vilka motsvarar det centrala nervsystemets utveckling. 

Dessa är reflexrörelsefasen, de symmetriska rörelsernas fas, de viljestyrda, motiverade, 

differentierade rörelsernas fas och de automatiserade rörelsernas fas (Nylander 2003 s. 9). 
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Gunnar Kylén 

Gunnar Kylén (1929–1994), tidigare docent vid den till FUB3 knutna ALA-stiftelsen 

(Anpassning till Liv och Arbete) har betytt mycket för Lasse Hjelm i arbetet med att skapa 

FMT-metoden. Kylén utgick ifrån Piagets utvecklingsteori i sin forskning om 

begåvningsutveckling och begåvningshandikapp/utvecklingsstörning Han försökte utreda 

vad begåvningshandikapp egentligen är och hur det påverkar individens utvecklings-

möjligheter. 

 

Då Hjelm utformade FMT-metoden tog han hjälp av Kyléns indelning av nivåer/stadier i 

begåvning: A-stadiet (motsvarar genomsnittlig intelligens för en normalt utvecklad 1–2-

åring), B-stadiet (2–7-åring), C-stadiet (7–11-åring), D-stadiet (normalbegåvad) (Kylén 

1981 s. 34–35). Denna stadie-/nivåindelning är nära kopplad till individens verklighets-

uppfattning och förmåga till abstrakt tänkande. Kylén menade att om man känner en 

persons verklighetsuppfattning kan man avgöra på vilken abstraktionsnivå hans begåvning 

befinner sig (Kylén 1981 s. 17). Kylén trodde liksom Hjelm att individen alltid har sin 

utvecklingspotential om bara förutsättningarna ges för detta. 

 

I en filmad föreläsning berättar Kylén om miljöns betydelse för hur pass funktionshindrad 

den begåvningshandikappade individen är från en situation till en annan (länk på: 

http://abond.web.surftown.se/GK.html på http://www.fub.se/aktuellt/nyheter/325/). 

 

Jean Ayres 

Den amerikanska arbetsterapeuten Jean Ayres (1920–1988) utvecklade teorin om 

Sensorisk Integration (SI). I hennes bok med den svenska titeln Sinnenas samspel hos barn 

(1988) förklarar hon vad sensorisk integration är och hur viktig den är för att individen i 

varje situation ska kunna uppfatta vad som sker i omgivningen och utföra relevanta 

motoriska handlingar. Enkelt uttryckt är sensorisk integration hjärnans sätt att bearbeta 

information som kommer in via sinnena och organisera den till en helhet. 

 

                                                 
3 Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
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Hjärnan måste kunna organisera alla dessa sinnesintryck om individen ska kunna röra sig, 

lära sig saker och ting och bete sig normalt. - - - Om flödet av sinnesintryck är kaotiskt, 

kan livet bli som en trafikstockning vid rusningstid (Ayres 1988 s. 15). Ayres tankar om 

vestibularissystemet har inspirerat Lasse Hjelm i utformningen av FMT-metoden.  

 

Vestibularissystemet, som har sin placering i båggångarna i innerörat, bearbetar impulser 

mycket tidigt i fosterlivet, långt innan de visuella och auditiva impulserna bearbetas. Det är 

det sinne som organiserar oss i rummet och känner av vårt huvuds förhållande till 

gravitationen. Ayres menade att gravitationsförnimmelserna medverkar till att skapa en 

grundläggande referensram för övriga sensoriska upplevelser (Ayres 1988 s. 82). 

Störningar i det vestibulära systemet gör att man får svårigheter att bearbeta övriga 

sinnesintryck. Med rätt stimulans, ofta organiserad rörelselek, kan det växande barnet med 

störningar i de integrativa funktionerna få hjälp att utveckla sin sensoriska integration och 

därigenom fungera bättre. Ayres menar att många beteendestörningar hos barn beror på att 

de sensoriskt integrativa funktionerna inte fått utvecklas tillräckligt och därför inte 

fungerar så bra (Ayres 1988 s. 69 ff). 

 

 

2.3.3 Skolans styrdokument 

För att få underlag till de frågor jag ställer i studien gjorde jag en genomgång av de 

styrdokument som finns för grundskolan. Dessa är huvudsakligen två; Lgr 11: Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kap 1 och 2 samt Skolverkets kursplaner.  

Jag fann att läroplanen är mest relevant för min studie då den inte är ämnesspecifik utan 

mer allmän i sitt tilltal. Skolverkets kursplaner gav mig informationen att vissa mål i 

grundskolan är väldigt högt satta för de barn som inte får rätt stöd för sin utveckling. 

Exempelvis återfinns, bland de mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje 

skolåret, Kunna skriva läsligt för hand vilket är en omöjlighet för de barn som inte har nått 

den mognad som krävs för detta (Skolverket 2011).   
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Frågorna 

Jag ställde i en pappersenkät4 följande frågor till barnens lärare, tre i år 2, tre i år 3, samt 

till barnens föräldrar/vårdnadshavare: 

1) Hur har ________ utvecklats under året med FMT? 

2) Har du märkt något speciellt med ________ helhetsutveckling under året? 

 

Tanken var att varje lärare självständigt skulle yttra sig om det eller de barn som hon/han 

hade daglig kontakt med samt att föräldrarna skulle yttra sig om sitt eget barn. Min 

intention var att först skriftligt ställa frågorna till respondenterna och därefter samla in 

deras skrivna svar. Sedan skulle alla respondenter få se ett fem minuter långt 

videosammandrag över ”sitt/sina” barns utveckling i FMT-rummet varpå varje respondent 

skulle ges möjlighet att komplettera sina svar. Tyvärr lyckades detta bara delvis, av 

praktiska och tidsmässiga skäl. Endast två av sex lärare och tre av fem barns föräldrar såg 

videosammandrag i tid för detta arbetes slutförande. Fem lärare av sex inkom med skrivna 

svar. En lärare uttryckte sig angående två barn, övriga ett. Tre av fem barns 

förälder/föräldrar inkom med skrivna eller muntliga svar. 

 

Bakgrund till mitt val av frågor 

Frågorna är framtagna mot bakgrund av skolans värdegrund och uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som läroplanen formulerar för skolans arbete. I Lgr 11 

betonas några områden som är särskilt relevanta utifrån ett FMT-perspektiv. Jag har valt ut 

de punkter i Lgr 11 som specifikt omtalar alla elevers rätt att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, något som FMT helt har sin grund i. Dessa punkter är: 

• ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem.” (ur Lgr 11: Skolans uppdrag s. 6). 

• ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna lärandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (God miljö 

för utveckling och lärande s. 7). 

• ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

                                                 
4Hela formuläret inkl bakgrund till val av frågor finns i bilaga 1 ”Frågor för examensarbete: Jag kan!” 
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helklass som enskilt.” (KUNSKAPER s. 10). 

• ”Skolan ska ansvara för att varje elev...kan... känna tillit till sin egen förmåga,” (Mål  

s. 10). 

Ytterst är det rektor som ansvarar för att ”undervisningen och elevhälsans verksamhet 

utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,” (REKTORNS 

ANSVAR s. 15).   
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

I ett examensarbete på FMT-utbildningen ska arbetet med två adepter beskrivas ingående i 

så kallade fallbeskrivningar. Dessa fallstudier utgör en viktig del av examensarbetet. Jag 

har bland de fem adepter som jag följt under ett år, valt ut två som jag tycker är intressanta 

att beskriva. De är lika gamla, nio år, går i samma klass och har samma lärare. För mig var 

de vid starten, då de var åtta år, väldigt olika långt komna i sin mognad. Pojken var i mina 

ögon väldigt liten och försiktig medan flickan var bland de längre barnen i klassen och 

mest orädd av alla adepter. När året var slut hade pojken nästan vuxit ikapp sin klasskamrat. 

 

 

3.1  Adepterna 
 

Ingen av de två adepterna har någon funktionsnedsättning. Gemensamt för båda är att de 

och deras föräldrar tillhör den lilla grupp på fem av nittio tillfrågade familjer i lågstadiet 

som nappade på erbjudandet om att ha FMT en gång per vecka hos mig som praktikant. 

 

 

3.1.1  Vito 

 Vito (fingerat namn) var när han började i FMT åtta år och gick i tvåan. Ingen uttalad 

problematik fanns så vitt jag visste i Vitos vardag eller skolgång men någonting var det 

som gjorde att föräldrarna och Vito valde att ”gå och spela trummor” en gång i veckan. 

Vito var mitt i sin utveckling och utvecklades under ett år ganska mycket bara genom att 

växa, leva och lära. Frågan jag ställe mig var hur FMT kunde verka stödjande för och 

kanske lägga en extra dimension till hans utveckling. Genom att FMT är en 

genomstrukturerad och trygg aktivitet kunde Vito pröva sig fram och nå sina insikter helt i 

sin egen takt.    
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 I början spelade Vito försiktigt och kände sig för i den nya situationen. Snart avtog 

osäkerheten men länge var Vito väldigt försiktig i sitt utforskande av det som skedde. 

 

 Session 1 

 Vid första sessionen gjorde jag en, i FMT, så kallad 6-årsobservation med syfte att avläsa 

Vitos beteende i FMT-situationen. Under sessionen avläste jag att Vito spelade försiktigt 

och avvaktande. Han satt på den lagom höga pallen med en fot slingrad runt den andra. 

Bålen roterade han inte vid spel från vänster till höger utan lutade sig istället från sida till 

sida i en rörelse som är betydligt mer energikrävande än den att vrida på bålen. Vito 

flyttade efter hand sin kropp längre fram på pallen, närmare instrumenten och fick på så 

sätt båda fötterna i marken och därigenom en bättre stabilitet. Logiken i koderna var inte 

uppenbara för honom. Han såg nöjd ut vid sessionens slut. 

 

Session 2–3 

Jag träffade Vito ytterligare två gånger innan sommarlovet. Med successivt ökad vana 

spelade han mer och mer målmedvetet i de koder han klarade. En kod var svår för Vito, 

både beträffande logiken och det liksidiga spelet. Det var en, i FMT-metoden central kod, 

där adepten spelar med två trumstockar samtidigt, omväxlande på en virveltrumma och två 

cymbaler. Vito klarade inte den koden. Han fick då bearbeta en sida i taget genom att jag 

använde en kod med en virveltrumma och en cymbal där han spelade med en trumstock. 

Session 4–6 

Efter sommarlovet var Vito betydligt säkrare i sitt agerande. Den kod han inte klarat 

tidigare löste han nu, dock fortfarande endast via den nyss nämnda koden. Jag försökte nu 

skapa förutsättningar för Vito att utvecklas i sitt spel genom att bearbeta, framförallt hans 

balans, hans bålrörlighet och genom att variera mycket i de koder han behärskade. 

 

Session 7–10 

Under hösten gav arbetet resultat. Spelet lossnade och nu tycktes inga koder vara särskilt 

svåra för Vito att bemästra. De tydligaste tecknen på detta var att Vito spelade utan att 

tveka samt att han mindes vad han tidigare hade gjort på ett helt annat sätt än vid starten på 

våren. 
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Session 11–12 

Under vintermånaderna växte Vito rejält och kroppen förvandlades på kort tid från liten till 

stor pojke. Utvecklingen i FMT fortsatte. Inga hinder tycktes längre finnas. Vito gick 

fortfarande lugnt till väga, men till skillnad från i början av vår bekantskap visade han nu 

självsäkerhet och ett metodiskt tillvägagångssätt. 

 

 

3.1.2  Vera 

 Vera (fingerat namn) var vid starten åtta år och gick i tvåan. Ingen uttalad problematik 

fanns så vitt jag visste i Veras vardag eller skolgång men någonting var det som gjorde att 

föräldrarna och Vera valde att ”gå och spela trummor” en gång i veckan. Genom att FMT 

är en genomstrukturerad och trygg aktivitet kunde Vera pröva sig fram och nå sina insikter 

helt i sin egen takt.    

  

Session 1 

Första gången jag träffade Vera var hon lite försiktig i sitt sökande efter vad som var idén 

med aktiviteten men efter att ha förstått den första koden fortsatte hon att spela till synes 

utan att själv begränsa sig. Hon såg ut att ha väldigt roligt. Liksom med Vito gjorde jag en 

6-årsobservation med syfte att avläsa Veras beteende i FMT-situationen. Vera visade god 

stabilitet och tycktes inte ha några problem med perceptionen. Dock, vid spel från vänster 

till höger med trumstock i vänster hand syntes en ganska kraftig medrörelse i höger 

arm/hand. Där hade vi något att arbeta med. 

 

Session 2–3 

Jag skapade nu förutsättningar för Vera att arbeta med sin vänstersida. Hon fick spela 

mycket från vänster till höger med trumstock i vänster hand. Jag varierade trum-

uppställningarna mycket och hon fick växla mellan sittande, stående och sittande på 

pilatesboll. Ett föremål placerades i hennes högerhand i syfte att den sidan också skulle 

aktiveras. Vera spelade nu med mindre och mindre tvekan. 
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Session 4–6 

Efter sommaren hade sidoskillnaden minskat avsevärt. Jag fortsatte nu arbetet med att 

variera förutsättningarna mycket så att Vera fick de utmaningar som jag bedömde var 

lagom för henne. 

 

Session 7–10 

Mitt under hösten utstrålade Vera ett stort självförtroende i FMT-situationen. Hon använde 

hela sin bål i rörelse framåt och var obehindrad i sin bålrotation. Vera var nu aktiv på ett 

annat sätt än i början och även om medrörelsen till viss del fanns kvar så påverkade den 

hennes stabilitet i mindre utsträckning än tidigare. Vera hade nu en mycket god 

kroppshållning i FMT-spelet. 

 

Session 11–13 

Vera spelade nu obehindrat och med flyt i vilken kod som helst. De koordinationsmässigt 

svåraste uppställningarna satte henne emellertid på prov och hon tappade flytet efter en 

stunds spel då hennes starka koncentration krävde mycket energi. För var vecka som sedan 

gick märktes det tydligt hur Vera lyckades behålla koncentrationen under längre och längre 

tid i de mer avancerade koderna.  
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4  Resultat 

 

 

I denna del redovisar jag först hur jag upplever att FMT har påverkat adepterna i FMT-

situationen och besvarar därefter den första frågeställningen i studien, På vilket/vilka sätt 

upplever omgivningen att barnet har utvecklats?. 

 

 

4.1  Adept 1, Vito 
 

I början visade Vito stor försiktighet i sitt spel i FMT. Detta förändrades under året och 

mot slutet spelade Vito väldigt självsäkert och till synes utan problem. Vad som är möjligt 

att säga om Vitos utveckling i FMT-situationen är följande: 

• Den självsäkerhet Vito utstrålade ökade under året med FMT. 

• Vitos stabilitet förbättrades under året med FMT. 

• När Vito klarade att spela en i FMT central kod förändrades mycket. Efter att detta 

etablerats i Vitos minne gick han från att ha spelat osäkert till att spela säkert i alla 

koder. 

• Vito använde bålen mycket mer mot slutet av året med FMT än i början. Detta fick till 

följd att även andning, helhetskoordination och stabilitet stärktes. 

• Vito gav ett lika lugnt intryck mot slutet som i början av året med FMT. Det som hade 

förändrats var att han mot slutet arbetade så mycket bättre med sin kropp än i början.   

 

 

4.2 Adept 2, Vera 
 

Vera gav från början ett mer moget intryck i jämförelse med de fyra övriga adepter jag 

mötte. Hon arbetade med hela sin kropp och visade först inga tecken på att begränsas av 

något. Försiktig var hon egentligen bara under den första sessionen när allt var nytt. Det 
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som fanns att arbeta med var den relativt stora medrörelse som hon hade vid spel med 

enbart vänster hand. Hon tvingades använda högerarmen för att stabilisera upp kroppen vid 

spel med den svagare vänstersidan. Vad som är möjligt att säga om Veras utveckling i 

FMT-situationen är följande: 

• Under året med FMT utvecklades hennes vänstersida och mot slutet av perioden var 

medrörelsen betydligt mindre än i början. 

• Från att vid starten ha haft en bra kroppshållning, bra helhetskoordination och bra 

logiskt tänkande var hon i slutet ännu stabilare i sin hållning och därigenom mer 

flexibel att rikta sin energi dit hon ville. 

 

 

4.3  Omgivningens upplevelse av barnens utveckling 
 

I avsnittet Fallbeskrivningar (s. 22) redogjorde jag endast för två av de sammanlagt fem 

adepter som jag haft i FMT under året. När det gäller detta arbetes studie om hur 

omgivningen upplever att barnen utvecklas under ett år i FMT är alla fem adepter 

involverade. 

 

 

4.3.1  Resultat: omgivningens upplevelse 

Jag sammanfattar nedan de tydligaste uttrycken för omgivningens upplevelse av barnens 

utveckling. Jag börjar med lärarna, fortsätter med föräldrarna och sammanfattar slutligen 

gemensamma drag i dessa respondenters svar. Barnens namn anges av anonymitetsskäl 

med förnamnets begynnelsebokstav samt kön där (f) = flicka och (p) = pojke. 

 

Lärarnas svar 

Lärare 1 år 3: ”Jag har inte sett något särskilt i V's (p) utveckling.” 

Lärare 1 år 3 efter videosammanfattning: ”V är mer social på rasterna och tar mer plats i 

klassrummet nu än tidigare.” 

Lärare 2 år 3: ”Jag har inte tänkt på något särskilt med V (p).” 
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Lärare 2 år 3 efter videosammanfattning: ”V har blivit mognare. Var för sig själv tidigare 

men är nu med var och när han vill. V spelar fotboll med de andra nu, det gjorde han inte 

förut. Kan det ha någonting med FMT att göra?” 

Inget svar inkom från lärare 3 år 3. 

Lärare 4 år 2: ”K (p) har blivit lugnare, kan sitta stilla på stolen långa stunder utan att 

'flyta' ut. Han har fått större koncentrationsförmåga och ett annat logiskt tänkande i matten. 

Han har lättare för kamratrelationer, tål kritik när han har gjort dumma grejer. Han har en 

rakare helhetshållning.” 

”M (p) har bättre koncentration, motorik. Känns lugnare än året innan.” 

Lärare 5 år 2: ”A (p) är gladare men fortfarande lika okoncentrerad.” 

Lärare 6 år 2: ”K (p) har varit mer koncentrerad i perioder. Vet ej om det beror på FMT, 

kan vara en faktor som påverkat.” 

Flera av lärarna gav alltså svar som antyder att FMT kan ha haft en positiv effekt på 

barnens utveckling5. 

 

Föräldrars/vårdnadshavares svar 

Föräldrarnas svar redovisas med en ”röst” per barn då vissa svarat enskilt och andra 

tillsammans i ett svar. 

Förälder 1 med barn i år 3 efter videosammanfattning: ”F (f) har utvecklats ganska mycket 

under året. Jag tror att FMT har en ganska stor del i hennes utveckling som person... för 

självkänslan.” 

Förälder 2 med barn i år 3: ”L (p) har utvecklats socialt under året. Jag vet inte om det har 

med FMT att göra men han har börjat spela fotboll väldigt mycket med de andra. Han har 

blivit helt tokig i fotboll! 

Förälder 2 efter videosammanfattning: ”Jag tror att FMT har haft betydelse.” 

Föräldrar 3 med barn i år 2: ”A (p) har utvecklats mycket det senaste året... har mognat 

och blivit mer motiverad i skolan. Hans inställning till skolarbete är inte negativt som det 

tidigare varit. Han har knäckt läskoden vilket gör att skolan går lättare... koncentrerar sig 

bättre på lektionerna än tidigare.” 

                                                 
5  Ingen lärare sa någonting om den enda flickan bland de fem adepterna. 
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Föräldrar 3 efter videosammanfattning: ”A (p) tyckte att skolan var för svår tidigare, den 

var jobbig. Det säger han inte längre.” 

 

Sammanfattning av svaren från lärare och föräldrar 

De reflektioner som såväl lärare som föräldrar gör efter att ha tänkt över frågan om hur 

barnen har utvecklats talar för att FMT kan ha spelat en roll även om detta inte kan sägas 

vara bevisat. Nyckelbegrepp för lågstadieskolan som ”koncentrationsförmåga”, ”sitta still”, 

vara ”lugn” förekommer i lärarnas svar mer än i föräldrarnas. Föräldrarna talar mer 

om ”personlighetsutveckling” och ”mognad”. En situation i skolan som till viss del 

påminner om fritiden är rasten. I fråga om fotbollsspel och deltagande i grupplekar 

sammanstrålar lärarnas och föräldrarnas perspektiv och där påminner även svaren om 

varandra. Alla de reflektioner som redovisas i svaren från båda respondentgrupperna visar 

hur de centrala begreppen inom FMT också gör sig gällande i verkligheten utanför FMT-

rummet. 

 

 

4.3.2  Resultat i förhållande till läroplanens mål 

I teoridelen (s. 21) redovisades några av de mål och riktlinjer som läroplanen, Lgr 11 

ställer upp för grundskolan, punkter som användes som underlag till de frågor som jag 

ställde till respondenterna i studien. Jag vill här nämna de viktigaste nyckelorden därifrån, 

begrepp som passar in på de svar som föräldrar och lärare givit efter självständig reflektion 

och som alltså kan sägas vara möjliga resultat av barnens FMT-behandling. 

• Stimulerat självförtroende och vilja att lösa problem 

• Få utvecklas, känna lärandets glädje och den tillfredsställelse som det ger att göra 

framsteg 

• Lust att lära 

• Känna tillit till sin egen förmåga 
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5  Diskussion 

    

Jag ställer i detta arbete frågan om FMT kan betyda något för hur barn i grundskolan 

utvecklas. För att få svar på frågan undersöker jag i en mindre studie vad de vuxna i 

barnens omgivning, föräldrar och lärare tycker. Det hade varit intressant att fråga några av 

klasskamraterna hur de upplever att mina adepter – deras klasskamrater som spelar 

trummor med Göran – utvecklats, men det bedömde jag vara svårt att göra på ett etiskt 

riktigt sätt. Istället har jag i största möjliga mån försökt att hålla igång dialogen med 

föräldrar och lärare utan barnens inblandning. Viktigt har också varit att så långt det går 

låta barnen ha sin FMT i fred, utan insyn av de vuxna. Jag har uppmanat de vuxna att inte 

fråga barnen om FMT:n. De vuxnas inblick fick ske genom videovisning. Att befria barnen 

från vuxnas förväntningar och prestationsinriktning när det gäller FMT är värdefullt. 

Barnen berättar oftast om FMT som att, ”jag spelar trummor en gång i veckan”. Dock, i 

framtiden hade det varit väldigt intressant om någon kunde forska på barns upplevelse av 

vad FMT innebär för dem. Jag tror att de lägger helt andra saker i det än de vuxna. Jag tror 

att de till största delen ”bara är” i FMT-rummet. Det var vad Lasse Hjelm ville och det är 

vad jag vill att mina adepter ska uppleva i vårt samspel. 

 

I resultatdelen redovisades hur omgivningen tycker att barnen har utvecklats under året i 

FMT. Nu är det dags att resonera kring arbetets andra frågeställning, Kan FMT ha bidragit 

till denna utveckling? 

 

Har då FMT betytt någonting positivt för barnen? Utifrån mitt FMT-perspektiv svarar jag 

utan tvekan ”ja” på den frågan. Det är för mig solklart att alla fem barn som jag mött under 

året har vuxit och fått stöd i sin utveckling genom FMT. Jag ser det i mina anteckningar, 

jag ser det på filmerna och det roligaste av allt är att omgivningen bekräftar det jag ser. 

Barnen själva säger inte mycket. Jag märker bara att de har förtroende för mig och att de 

blir glada av att se mig. Andra barn från Sannaskolan kallar mig ”trummisen”. 
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Med facit i hand är jag glad att det blev just barn från grundskolan som jag fick studera lite 

närmare under min praktik och i mitt examensarbete. Det var inte alls så jag trodde att det 

skulle bli när jag startade praktiken. Jag hade inledningsvis endast två adepter, båda med 

karakteristiska ADHD-besvär och båda på väg att sluta med FMT på grund av bristande 

uppbackning från hem och skola. Vid en tidpunkt stod jag helt utan adepter. När min 

handledare tipsade mig om att fråga om några av lågstadiets barn ville prova på FMT och 

bli mina adepter uppstod nya möjligheter. 90 tillfrågades per brev, fem anmälde sig och 

fullföljde och examensarbetet kom således att handla om dessa fem barn. 

 

Tack vare mina adepters medverkan och studiens resultat kan vi nu anta att FMT i 

grundskolan kan vara mycket användbart. Även om denna studie inte kan kallas 

vetenskaplig och även om den är mycket begränsad till sin omfattning så visar resultatet 

tydligt att samtliga fem barn har stärkts under året i FMT. De två efterfrågade perspektiven, 

föräldrarnas och lärarnas berättar om framsteg hos adepterna i fråga om för skolarbetet 

grundläggande färdigheter. Min bild som FMT-terapeut stämmer väl överens med detta. 

Det svar jag ger till de lärare och föräldrar som frågar, ”Barnet har utvecklats si och så - 

kan det ha med FMT att göra?” brukar vara, ”Det är omöjligt att säga exakt hur FMT har 

påverkat, men jag är inte förvånad över det du säger”. En lista över några av de saker som 

nämnts av föräldrar och lärare får sammanfatta de positiva resultat som kommit under 

tiden i FMT. 

• Förbättrad koncentrationsförmåga 

• Lugn i kroppen 

• Ökad tillit till den egna förmågan 

• Kontroll på sin kropp 

• Bättre samspel med andra 

• Utvecklat logiskt tänkande 

• Förbättrad skrivförmåga 

• Har knäckt läskoden  

• Mer social 

• Bättre självkänsla 

• Har utvecklats som person 
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Jag är själv övertygad om att FMT har haft en viktig del i de här processerna. Jag tror att 

det är en vanlig situation i skolan att, som jag, möta pedagoger som initialt är lite skeptiska 

till FMT, men som med tiden förstår varför de valt att ha tillit gentemot mig och 

min ”mystiska” praktik. Ett exempel på hur FMT med tiden kan vinna acceptans bland 

skolans personal är följande. Efter ett och ett halvt år av min praktik och efter att ha sett en 

videosammanfattning sa en av de mest erfarna pedagogerna till mig, ”Vi har en pojke som 

inte orkar någonting. Han orkar knappt arbeta alls i sin bänk utan går hela tiden på 

toaletten, särskilt när det är dags för skrivning. Kan du ta honom i FMT? Kan du förresten 

se om han är höger- eller vänsterhänt?” En episod som jag vill lyfta fram utifrån min egen 

observation är följande. ”Den försiktighet som Vito länge vidtog i FMT speglade hans 

beteende utanför FMT-rummet. Då försiktigheten utvecklades till lugnt metodiskt spel 

ändrades också hans sociala beteende i skolan. Samtidigt som han började ta för sig i FMT-

spelet började han vara aktiv i leken på skolgården.” 

 

Det är inte möjligt att objektivt slå fast vad det är i barnens utveckling som FMT har skapat 

förutsättningar för och på vilket sätt detta har skett (även om man med kunskap om FMT 

förstår att det är så). Genom forskning kommer vi i framtiden troligtvis att få vissa svar på 

de frågorna. Viktigt är dock att inte förkasta förtjänsterna med FMT bara för att resultaten 

inte går att redovisa vetenskapligt eller evidensbaserat, som det så populärt heter. En så 

komplex aktivitet som FMT är – det handlar om två människors nervsystem som 

koncentrerat och ostört samspelar med varandra – kommer kanske aldrig att kunna 

kartläggas schematiskt. Det är en helhetsprocess där hela människan ges utrymme att höja 

sin funktionsnivå. Detta tar tid. Att utvecklas som människa tar tid. Men tiden som läggs 

på FMT, alltså ca 15–20 minuter per vecka, är väl använd tid. Ett år i FMT innefattar 

omkring 6–7 timmars koncentrerad neuromuskulär aktivitet i ett lustfyllt sammanhang. För 

barn som har behov av stöd för sin mognadsutveckling, stöd för att klara skolans krav är 

det ickeverbala FMT jättebra. För barn som flera gånger om dagen, många gånger i veckan, 

kanske hundra gånger per månad och tusen gånger per år får höra att de ska göra ”på ett 

annat sätt så blir det rätt” eller att de ska ”skärpa sig”, ”sitta still”, ”lyssna bättre” eller helt 

enkelt själva känner att de inte räcker till i klassrummet, inte duger som de är, är FMT en 

tillflyktsort där de alltid får vara som de är och där deras egen unika energi kommer till 
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användning. Här finns stora möjligheter för FMT att göra nytta. Det antyder resultatet från 

studien i detta arbete. 

 

Skolan syftar till att utgöra en viktig del i de växande barnens utveckling och att utrusta 

dem med kunskaper för vuxenlivet. Detta fungerar för de flesta som följer normen, men 

sanningen är nog att skolan har mycket små möjligheter att stödja de barn som inte lyckas 

rätta in sig efter mallen. Dessa barn får ofta problem. De upplever att de inte lyckas möta 

skolans krav, att de inte kan vad de andra kan och hamnar ofta i en ond cirkel av 

tillsägelser, tillrättavisningar, uppmuntringar och stödåtgärder, åtgärder som i värsta fall 

förvärrar situationen då pressen blir ännu tydligare. Barnen upplever i värsta fall att de inte 

duger som de är. Dessa barn trivs inte särskilt bra i skolan. De får inte utlopp för sin energi, 

får inte visa vad de faktiskt kan och hamnar tidigt i en slags uppförsbacke. Skolan blir 

något svårt, något som kräver mer än det ger. Skolan blir för andra men inte för mig. ”Vår 

son tyckte att skolan var för svår i ettan och var negativt inställd till att vara där”, som två 

föräldrar till ett av de barn jag haft i FMT under praktiken uttryckte det efter att jag visat en 

videosammanfattning av barnets utveckling under året i FMT. Glädjande nog sa samma 

föräldrar även att, ”Så är det inte längre (efter ett år i FMT, min anm.) Nu uttrycker han sig 

varken positivt eller negativt om skolan. Han verkar bara klara av allting mycket bättre.” 

 

Jag erbjöd mina tjänster som FMT-studerande på praktik till 90 familjer med barn i 

lågstadiet. Fem familjer nappade på erbjudandet. Det låga intresset gjorde mig nyfiken på 

varför just dessa familjer nappade och några av svaren blev som följer: (Föräldrar) ”Det 

kunde bota tjatet om att få spela trummor.” ”Allt som har med musik att göra vill vi att han 

ska vara med på. Dessutom var det en bonuschans – skolan erbjuder inte mycket av extra 

aktiviteter nuförtiden.” ”Jag ville också stödja dig som praktikant. Praktikanter måste få 

jobba annars får de ingen erfarenhet.”   

 

De barn som jag senare fick förmånen att träffa och arbeta med i FMT, skiljde sig rätt 

mycket åt inbördes. De hade tillsammans med sina föräldrar sett erbjudandet om FMT som 

en möjlighet till någonting. FMT verkade för dem vara någonting positivt. De föräldrar jag 

mött efter att deras barn har fått gå i FMT i ett år är mycket positiva. 
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6  Slutsats 

 

 

Omgivningen, föräldrar och lärare, upplever att barnen har utvecklats under året i FMT. 

Deras svar kan tolkas som att FMT har haft betydelse för denna utveckling. En sådan 

tolkning överensstämmer i hög grad med min egen upplevelse. 

 

Min slutsats är att FMT-metoden bör ha en given plats i grundskolans lågstadium. De barn 

som jag har följt har alla stärkts under tiden med FMT, så mycket att deras utveckling 

blivit synlig för såväl lärare som föräldrar. Inget av barnen har någon gång visat motstånd 

mot att gå till FMT-sessionen. Alla har upplevt FMT som någonting positivt. De har till 

och med valt FMT på rasten de gånger schemat har fått någon liten ändring. Jag tror att de 

har upplevt ett förståeligt, stimulerande sammanhang som de vill återvända till vecka efter 

vecka. Jag är övertygad om att de alla är stolta över att nu vara ”trummisar”. 

 

Barn med funktionsstörningar har självklart nytta av FMT, en behandlingsmetod som ger 

individen stöd att utvecklas i sin egen takt. Jag tror att alla barn har nytta av FMT, även de 

som inte har någon uttalad problematik men som är inne i en av livets mest avgörande 

utvecklingsfaser och står mitt i vägskälet mellan lek och allvar. FMT är en unik arena för 

utveckling i individens egen takt. 

 

Skolan är bra på att sätta upp normstyrda mål för sin verksamhet, men sämre på att stötta 

de som faller utanför normen. Skolplikten innebär att alla kallas till en obligatorisk social 

verksamhet. För vissa blir skolan en enda lång transportsträcka till friheten bortom 

skolmurarna. Med FMT i grundskolans lågstadium tror jag att många som inte passar in 

vare sig i den ordinarie skolan eller i särskolan skulle få en behagligare väg genom skolan 

och må bättre där. Vårt samhälle skulle använda kunskapen om människors normala 

olikheter på ett bra sätt om FMT fick en plats i skolan. 
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Bilaga 1 
 
Göran Frödin 
FMT-utbildningen 
Musikhögskolan Ingesund 

 
Frågor för examensarbete: 

”Jag kan!” 
 
Hej! 

Jag vore väldigt tacksam om du tog dig tid att besvara några frågor för mitt examensarbete. 

Din medverkan hjälper mig att skapa en bild av vad tiden i FMT har betytt för ditt barn och 

samtidigt utvärdera praktikperioden. 

Det absolut bästa för den här studiens validitet (trovärdighet) är att du individuellt svarar 

på frågorna i lugn och ro. Inom kort bjuder jag in till en videosammanfattning av arbetet 

med eleven. Därefter ges möjlighet att diskutera frågorna på nytt. Om du eller ditt barn inte 

vill att läraren ska se videon – meddela mig snarast, gärna på telefon, så kan du vid behov 

ställa frågor. 

I examensarbetet används fingerade namn på eleverna med hänsyn till anonymitet och 

sekretess. 

Följande frågor ställer jag till dig som vårdnadshavare för elev (adept) som jag har haft i 

FMT under 2010/2011): Tolka frågorna som du vill. Det som du själv tänker på är det 

väsentliga. 

 

1) Hur har __________ utvecklats, i dina ögon, under året med FMT? 

2) Har du märkt något speciellt med__________ helhetsutveckling under året? 

 

Välj själv om du vill besvara frågorna på bifogat ark eller skriva ut eget. 

 



   39 

Bakgrund till mitt val av frågor 

Frågorna är framtagna mot bakgrund av skolans värdegrund och uppdrag samt de 

övergripande mål och riktlinjer som läroplanen (Lgr 11: Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet: kap 1 och 2) formulerar för skolans arbete. I Lgr 11 

betonas några områden som är särskilt relevanta utifrån ett FMT-perspektiv. Jag har valt ut 

de punkter i Lgr 11 som specifikt omtalar alla elevers rätt att utvecklas utifrån sina 

förutsättningar, något som FMT helt grundar sig på. Dessa punkter är: 

• ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att 

pröva egna idéer och lösa problem.” (ur Lgr 11: Skolans uppdrag, s. 6) 

• ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna lärandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (God miljö 

för utveckling och lärande, s. 7) 

• ”Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. 

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i 

helklass som enskilt.” (KUNSKAPER, s. 10) 

• ”Skolan ska ansvara för att varje elev...kan... känna tillit till sin egen förmåga,” (Mål, 

s .10) 

Ytterst är det rektor som ansvarar för att ”undervisningen och elevhälsans verksamhet 

utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver,” (REKTORNS 

ANSVAR, s. 15). 

 

Tack för din medverkan! 
Göran Frödin, FMT-Musikterapeut 

Godhemsgatan 44 b, 414 68 Göteborg 

T. 0736 560696, goran@passalen.se 


