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Sammandrag 

 

Syftet med detta examensarbete är delvis att beskriva den Funktionsinriktade 

musikterapins (FMT-metodens) bakgrund, målsättning och tillvägagångssätt. Delar av 

arbetet handlar även om musikens inverkan på människans motorik och språk, samt 

huruvida FMT-metoden på sikt kan leda till förbättringar av dessa funktioner. 

 

Min slutsats är att det aktiva musicerande som en person utför, genom FMT-arbetet och 

som komplement till andra aktiviteter, leder till förbättringar inom såväl de motoriska som 

språkliga förmågorna.  
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1  Inledning 
 

När jag hösten 2002 anställdes på en grundskola i Eskilstuna, endast ett år efter avslutade 

gymnasiestudier, trodde jag inte att jag några år senare skulle komma att involveras i en 

terapimodell som kunde vara till gagn för såväl skolungdomar som vuxna i alla åldrar med 

medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Terapimodellen ifråga var FMT-

metoden, eller kort och gott FMT (Funktionsinriktad MusikTerapi). 

 

På skolan samarbetade jag med Margareta Ericsson, som förutom musiklärare även visade 

sig vara diplomerad FMT-terapeut. Med åren fick jag genom vårt samarbete allt större 

insikt i vad FMT-metoden handlade om, varför den utvecklats och vad som kunde 

åstadkommas. Detta resulterade i att jag, innan jag ens tänkt tanken att söka till 

utbildningen i Funktionsinriktad musikterapi på Musikhögskolan Ingesund, redan haft flera 

års praktisk erfarenhet av MUISK (MUsik Inför SKolan), en musikverksamhet med 

inriktning mot främst elever i förskolan, bearbetat utifrån FMT-metodens teoretiska 

grunder. Därefter dröjde det några år, tills jag våren 2008 sökte och antogs till 

utbildningen. 
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1.1  Syfte och frågeställning 
 

Under åren som studerande till FMT-terapeut har jag fått bekräftat, genom såväl teoretisk 

fördjupning som praktisk tillämpning, att musik kan vara ett medel för en fortsatt naturlig 

utveckling. Detta arbete kommer därför att handla om musikens inverkan på den mänskliga 

hjärnan, och mer exakt på de motoriska och språkliga områdena. Att fullständigt redogöra 

för vilken potential musik utgör för sambandet mellan den språkliga och motoriska 

utvecklingen hos individen, kan dock göra detta arbete oändligt stort. Därför blir 

frågeställningen mer precis och uppdelad på följande sätt: 

 

Hur kan människans språkliga och motoriska utveckling påverkas av musik? 

Hur kan FMT-metoden vara till gagn för individens motoriska och språkliga utveckling? 

 

Bakgrunden till detta hänger även ihop med mina tidigare åtaganden på fritiden och inom 

arbetslivet, där jag mött ungdomar med musikaliska ambitioner och med en önskan om att 

få spela och uppleva musik tillsammans. Slutprodukten, som avsågs vara en väl fungerande 

musikalisk konstellation, visade sig vara av mer betydande karaktär. Ungdomarna i fråga 

visade upp sociala, emotionella och kognitiva förmågor som inte tidigare speglats hos dem, 

vilket sannolikt varit ett resultat av vårt gemensamma musikaliska arbete. 
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2  Bakgrund 
 

Användandet av musik som behandlingsform har enligt samlad dokumentation existerat 

under flera hundra år, men har som företeelse existerat betydligt längre. Fenomenet 

musikterapi har sedan antiken funnits i olika varianter, tack vare en utbredd förståelse för 

musikens inverkan på människan. (Ruud 1982, s. 24) 

 

Musik verkar sedan urminnes tider ha inspirerat människan som utnyttjat dess inverkan för 

utommusikaliska syften, såsom stämningsförhöjare i krigföring eller till festligheter, vilket 

framgår i åtskilliga dokumentärer och filmer. Musik har sedan århundraden tillbaka kunnat 

överbrygga språkbarriärer i arméer som mestadels bestått av utländska legoknektar, och 

har då använts som kommunikationsmedel för att förmedla taktiska drag. Högljudda 

trumpeter och trummor har inspirerat soldaterna till vidare kamp, samtidigt som musiken 

dränkt de depraverande dödsskrin som uppstått på slagfälten. Likaså har filmskapare sedan 

länge insett musikens potentialer att väcka känslor hos betraktaren för att optimera 

filmupplevelserna. Musiken kan förstärka en filmatiserad akt i syfte att väcka kraftfulla 

känslor såsom vrede, sorg eller ångest, men kan likväl skapa humoristiska stämningar av 

olika snitt. (Bryngelsson 2006, s. 7, 13) 

 

Definitionen på musikterapi varierar då ett flertal olika musikterapeutiska inriktningar 

finns tillgängliga, men gemensamt för dessa är den givna målsättningen: att utveckla den 

mänskliga potentialen och funktionerna hos den enskilda individen, för att på så vis uppnå 

en förhöjd livskvalitet. Musikterapins konkreta mål är i första hand utommusikaliska 

sådana, vilket inkluderar pedagogiska, sociala, psykologiska och motoriska delmål. 

 

Diskussioner kring terapibegreppet har länge varit aktuella, inte minst inom skolvärlden 

där begreppets relevans ifrågasatts. Innehållet i olika musikterapiverksamheter kan skifta 

betydligt och till stora delar även påminna om vanlig undervisning, vilket skapar en 

situation där ifrågasättandet kring musikterapin allt mindre handlar om dess innehåll, och 

allt mer om dess beteckning. (Mona Hallin enligt Ruud 1982, s. 8) 
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2.1  Musikterapins historia 
 

Medvetenheten om musiken som en resurs, vilken ökar människors välbefinnande, har 

åtminstone i Europa sannolikt varit större än vad man kunnat hänvisa till i skrift. För att 

utförligt återge redogörelser för det terapeutiska användandet av musik historiskt sett, 

inklusive sitt ursprung, får man ställa musikterapin i direkt relation till de sociala, politiska 

och ekonomiska faktorerna i samhället. (Ruud 1982, s. 24, 27) 

 

 

2.1.1  Antiken 

Det finns exempel på terapeutisk användning av musik redan i antikens Grekland, där 

akademiker och vetenskapsmän på 500-talet f.Kr. inledde det logik- och empiribaserade 

tänkande som moderniserat människans kunskaper inte bara i fysik, matematik och 

astronomi, utan bl.a. även om hälsa och sjukdom. Därigenom fick man inblick i musikens 

renande inverkan på den mänskliga själen, och en av de grekiska vetenskapsmännen som 

använde sina kunskaper i matematik och fysik till att teoretisera kring musik var 

Pythagoras. Han kunde i sina studier av musiken och dess effekter inte bara redogöra för 

det konstnärliga och vetenskapliga i de musikaliska strukturerna, utan även de helande 

krafter som musikens harmonier kunde framkalla. Studierna som fördes ledde till att det 

kunde konstateras att vibrationer och harmonier från instrumenten hade en direkt inverkan 

på människors aktivitetsnivåer och sjukdomstillstånd. Det var känt att musiken påverkade 

kroppens psykiska som fysiska tillstånd, och det ansågs att vissa typer av melodier var som 

mest applicerbara inom vissa områden av sinnestillstånd, såsom vrede, ångest, 

uppgivenhet, och dylika tillstånd. (Ruud 1982, s. 75) 

 

 

2.1.2  Medeltiden och renässansen 

Under medeltiden förändrades synen på musik, främst i och med kyrkans växande makt. 

Läkekonsten kom att bli underställd den kristna tron och uppfattningen om kroppen och 
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själens förbindelser kom nu också att innefatta religiösa förhållanden. Den nya synen på 

det praktiska tillämpandet av sjukvård under medeltiden hade sina anor från antikens idéer 

där musikens roll inom läkekonsten var ofrånkomlig. Under medeltiden fanns det 

teoretiker som ansåg musikeryrket vara en medicinsk disciplin och musik kom därför att 

erkännas som en praktiskt användbar behandlingsmetod. Det fanns teoretiseringar kring 

förbindelserna mellan det andliga och det kroppsliga, samt kopplingar till musiken enligt 

antika tankemönster. (Ruud 1982, s. 89) 

 

Under renässansen nyanserades synen på musik och dess inverkan på människan 

ytterligare. Större tyngd lades på att finna stämningen i musiken och att ge tonerna 

symboliska betydelser. Eftersom användandet av olika musikaliska komponenter ansågs ha 

stor effekt på människans sinnestillstånd under olika omständigheter, hade musiken en 

minst lika stark ställning som tidigare, men var betydligt mer centraliserad. Dynamiken i 

musiken som terapeutiskt verktyg spelade under renässansen en större roll än tidigare. 

(Ruud 1982, s. 94) 

 

 

2.1.3  Upplysningstiden och framåt 

I början av 1600-talet växte nya teorier kring musikens inverkan i sjukdomsförebyggande 

syften fram. Samhället fördes långsamt närmare ett liberaliserat och diskussionsfrämjande 

sådant och längre bort från det konservativt feodalstyrda, där kyrkans inflytande och 

dogmatiska tänkande var en stor orsak till det försummade vetenskapsläget. Med tiden 

förändrades betraktandet av kunskap som ett viktigt arv förbehållet adeln och prästerna till 

att bli allmännyttig och folkligt främjande. Diskussionsklimatets förändringar ledde till 

medicinska fördjupningar i sambanden mellan kropp och själ, inte sällan med politiska 

förtecken. (Ruud 1982, s. 98–105) 

 

1800-talet genomsyrades av positivismen och med den nya naturvetenskapliga 

tyngdpunkten förändrades musikens roll inom läkekonsten; högre ställda krav på vad som 

skulle betecknas vara vetenskapligt bevisat ledde till att musiken förlorade sin ställning 

inom läkekonsten, och sin status som terapeutiskt verktyg. Den positivistiska filosofi som 
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vann många anhängare omkring mitten av 1800-talet förhöll sig utifrån ett 

erfarenhetsperspektiv och abstrakta idéer och tankemönster betraktades allt oftare som 

otillförlitliga och spekulativa. (Ruud 1982, s. 108) 

 

Under 1950-talet återuppstod idéerna om musikens terapeutiska möjligheter. Utbildningar 

infördes på amerikanska universitet och musikterapin betraktades som en legitim och 

adekvat behandlingsmetod i rehabiliteringen av krigsoffer. I Europa startades en utbildning 

för musikterapeuter i Wien år 1959 och medan England, Frankrike och Tyskland snart 

kunde ståta med utbildningar och forskning i ämnet, utvecklades en annan typ av 

musikterapi i Norden. Denna kom att kallas pedagogisk musikterapi och skilde sig från den 

kliniska sorten, vilken fått fotfäste i USA och i övriga Europa. (Ruud 1982, s. 24) 

 

I Sverige har tre olika typer av musikterapiutbildningar uppstått. 1974 startade Svenska 

Förbundet för Musikterapi och i Stockholm finns sedan 1981 en utbildning med 

psykodynamisk inriktning vid Kungliga Musikhögskolan. Sjöviks folkhögskola startade år 

1978 en musikterapiutbildning med specialpedagogisk inriktning, och samarbetade åren 

1993–1997 med Högskolan Dalarna vilket förändrade utbildningens innehåll i syfte att 

höja dess status. Försöket blev kortvarigt och utbildningen lades ner i mitten av 00-talet. 

Utbildningen i Funktionsinriktad musikterapi (FMT) startade vid Musikterapiinstitutet i 

Uppsala år 1987. Året efter började även Musikhögskolan Ingesund i Arvika erbjuda 

utbildningen, som omfattar tre års halvtidsstudier. (Steiner, 2003) 
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2.2  Musikens ursprung 
 

För att förstå och redogöra för synen på musikterapi och dess användningsområden ur 

historisk synvinkel är det nödvändigt att analysera tidigare epokers syn på och bruk av 

musik i allmänhet. Redan under antiken belystes värdet i musikens bevarande och 

spridande, då de grundtoner och skalor som utvecklats under denna epok spreds både 

muntligen och skriftligen. I takt med att kulturer växt och frodats och sedermera stagnerat 

eller gått under, har musiken som kommunikationsmedel ständigt utvecklats och förändrats 

i takt med samhällets politiska, sociala, ekonomiska och teknologiska förtecken. Musiken 

är ett språk vars ursprung och uppkomst sannolikt aldrig kommer att kunna redogöras 

exakt och huruvida musiken använts som kommunikationsmedel mellan människor 

tidigare eller senare än talet har heller inte kunnat fastställas. Under de senaste 

århundradena har en mängd filosofer och vetenskapsmän varit oense om huruvida musik 

eller tal användes som ursprungligt kommunikationsverktyg. Talet och sången bör således 

inte betraktas som väsensskilda varandra, eftersom de har inbördes inverkan på varandra. 

(S. Brown, B. Merker, N. L Wallin 2000, s. 8) 

 

Den brittiske evolutionsforskaren och författaren Charles Darwin hävdade att människans 

tidigaste ljudliga uttryck för känslor var av musikalisk karaktär och inte fonetisk sådan. 

Såväl passionerat hat som åtrå men också andra starka känsloyttringar (såsom triumferande 

och rivaliserande) skedde genom användandet av musikaliska strukturer som den 

mänskliga hjärnan lärt sig att tolka. Musiken var sannolikt det evolutionära arvet från 

djurriket, menade Darwin. (Darwin 1871, s. 234–235) 

 

Den schweizisk-franske politiske filosofen tillika kompositören Jean-Jacques Rousseau 

menade istället att talet och språket uppstått i direkt korrelation med musikaliteten hos 

människan och att dessa utvecklats successivt i förbindelse med varandra. Rousseau, som 

1742 presenterade ett egenhändigt utformat musikaliskt notsystem, för den Franska 

vetenskapsakademien (Académie des sciences), fick inget gehör för sin skapelse som inte 
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ansågs nyttig eller originell nog. Systemet som kom att kallas numrerad notskrift1 var dock 

fullt kompatibelt med den västerländska typografin men förhöll sig mindre elegant än det 

redan etablerade notsystemet. Det fanns ingen plats för Rousseaus numrerade notskrift i 

den västerländska, stolta och exklusivt skolade musiksocieteten, men systemet 

exporterades österut och används än idag av flertalet asiatiska folkgrupper, där det i 

nuläget är som störst bland den kinesiska befolkningen. (Starobinski 2002, s. 521, 536) 

 

Herbert Spencer, som var brittisk filosof och samtida med Charles Darwin, hade läst 

Darwins On the Origins of Species och myntade därefter uttrycket ”survival of the fittest” 

(”den bäst anpassade överlever”). Spencer ansåg att musik, som var den enligt honom 

förhöjda och utvecklade formen av språk, bidrog till de etiska, intellektuella och mentala 

funktionernas utveckling hos människan. Således kunde en passionerad talare trollbinda 

sin publik, inte enbart genom talets innehåll, utan även genom de rytmiska och taktmässiga 

sätt talaren orerade. Genom förståelsen om att grunden till musik härstammade från det 

talade ordets kadens var Spencer övertygad om att musiken måste värderas som den finaste 

av konstformer. Han ansåg att musik förmedlas via människor som ett språk, genomsyrat 

av subtila känsloyttringar i sin enkelhet och skörhet, men samtidigt med en komplexitet 

och kraft i sitt renderande av känslor hos människan. För denna teori kritiserades Spencer 

av Darwin, som angivit att språket varit en betydligt mer utvecklad och innovativ konst än 

musiken, som existerat på en avsevärt mer primitiv nivå hos djurarter långt ner på den 

evolutionära stegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ett musikaliskt notsystem där siffror, punkter och linjer ersätter de traditionella nottecknen. 



 13 
 
 
 

2.3  Musikens inverkan på hjärnan 
 

Ställandes frågor som ”vad är musik?” och ”vad gör musik?” och direkt relatera till alla de 

miljarder människor som ägnar tid åt att lyssna till eller framföra musik under alla tänkbara 

sociala och kulturella omständigheter skapar ett brett diskussionsunderlag. Vi kan 

konstatera att musik genomsyrat den absoluta majoriteten av historiens existerande 

kulturer, men kan fråga oss: Varför? 

 

Benägenheten för att uppleva musik är sannolikt något som kan betraktas som nedärvt från 

mänsklighetens tidigaste stadier. Till skillnad från fågelsång, som är en överlevnads- 

mekanism väl grundad i fåglarnas nervsystem, är det mänskliga användandet av musik inte 

av någon evolutionär eller biologisk nytta. Charles Darwin menade i Människans härkomst 

att skapandet av musikaliska toner inte är till minsta nytta för människan. Steven Pinker 

har starkt ifrågasatt nyttan i att lägga ner tid och energi för att ”frambringa klinkande ljud” 

och hävdar att musik är oanvändbart ur biologisk synpunkt. Samtidigt menar Pinker att vår 

musikaliska förmåga sannolikt har uppstått genom vår hjärnas förmåga att kombinera olika 

system i hjärnan som funnits och utvecklats för helt andra syften. (Sacks 2009, s. 10) 

 

Vad man kan konstatera är att oavsett huruvida mänsklig musikalitet fyllt en nedärvd 

biologisk funktion eller utvecklats genom hjärnans adaptiva förmåga, har musik varit något 

fundamentalt i varje mänsklig kultur. Alla människor (bortsett ett fåtal undantag) kan 

uppfatta toner, melodier och rytmer – vår mottaglighet för musik är enorm. Ofrivilligt 

känner vi av rytmer och kan hålla takten utan vidare ansträngning. Friedrich Nietzsche lär 

ha sagt att ”vi lyssnar på musik med våra muskler” (enligt Sacks 2009, s. 12), något som 

överensstämmer utmärkt med de teoretiska grunderna inom den funktionsinriktade 

musikterapin. I vissa fall kan musik vara det allra starkaste kommunikationsverktyget, i 

synnerhet i arbetet med människor med grava neuropsykiatriska funktionshinder, där 

musikaliska uttryck lättare bearbetas än direkt språklig kommunikation. Den mänskliga 

hjärnans mottaglighet för och lagringskapacitet av musik uppenbarar sig inte minst under 

den senare delen i livet, då musikaliska minnen från barndomen kan framträda (hos såväl 

musikaliska som omusikaliska personer) medan minnen av personer, namn eller platser 
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kan helt ha försvunnit. Förmågan att föreställa sig musik visar sig i övrigt ha lite att göra 

med de individuella musikaliska färdigheterna personen besitter. Den imaginärt framställda 

musiken är överraskande ofta trogen originalets ton och tempo, även hos jämförelsevis 

omusikaliska människor.  

 

Hjärnans ljudsystem i fråga om orden och deras betydelser, grammatiska uttryck och 

innebörden av olika verbala formuleringar är först och främst förankrat i den språkligt 

dominanta vänstra hjärnhalvan. Den högra hjärnhalvan besitter en begränsad språklig 

kapacitet då den förstår ord, men saknar förmågan att uppfatta ordföljders innebörd. Istället 

kan den högra hjärnhalvan bilda en uppfattning främst genom dess förmåga till 

modifieringar och tolkningar av emotioner och attityder i tal och sång. Tillsammans utgör 

båda hjärnhalvornas funktioner ett villkor för att hjärnan ska uppfatta komplex 

information, såsom komplexa muntliga meddelanden eller musik. Den språkinriktade 

vänstra hjärnbarkens specifika språkliga funktioner är helt enkelt inte tillräckliga för att 

bearbeta den information som musik kan utgöra, eftersom tolkningen av denna kräver ett 

samspel med förmågorna i den högra hjärnhalvan för att organisera de musikaliska 

skapelsernas innebörd till en helhet. (Eriksson 2003, s. 156–157) 

 

Det finns vetenskapliga belägg för sambandet mellan utvecklingen i hjärnans hörselbark 

och hjärnans motoriska bark (den del av hjärnan som spelar en avgörande roll för 

mottagandet och utförandet av motoriska kommandon) gällande upplevandet av, men även 

i föreställandet av, musik. Den förväntan som uppstår i en musikalisk bild som presenteras 

skapar, enligt hjärnavbildningar gjorda sedan 1990-talet, förändringar i hörselbarken och 

föreställandet av musik har visat sig stimulera den motoriska barken. (Robert Zatorre enligt 

Sacks 2009, s. 52) 

 

På senare tid har det gjorts upptäckter om tydliga förändringar i vänster hjärnhalva hos 

barn som tidigt exponerats för musik och sedermera utvecklat instrumentala kunskaper. 

Upplevelserna av musik, såvida de är verkliga eller imaginära, kan således visa sig 

delaktiga i stimulerandet av en rad olika områden i hjärnan. Hos yrkesmusiker och musiker 

med absolut gehör har hjärnbalken (förbindelsen mellan de två hjärnhalvorna) visat sig 

varit förstorad och asymmetriska förstoringar av hörselbarken har hört till vanligheterna, 
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enligt en studie som gjorts 1995 av Gottfried Schlaug m.fl. (Sacks 2009, s. 122) Det har 

dessutom kunnat påvisas ökade volymer av grå substans (vilken sköter 

informationsbearbetningen i hjärnan). Den förväntan som musiken skapar, som FMT-

metoden i allra högsta grad bygger på, kan alltså ha större betydelse för individens 

utveckling än vi tror. 

 

 

2.3.1  Hjärnans adaptiva förmåga 

För en person som är döv vid födseln förstärks vanligtvis funktionerna som hjärnans 

hörselbark besitter för att istället bearbeta visuella intryck, och för blinda personer kan 

synbarken anta auditiva (och även taktila) funktioner. Den högra hjärnhalvan vars 

språkliga kapacitet normalt är av en enklare karaktär kan (enligt Gottfried Schlaugs 

dokumentationer av hjärnans aktivitet hos ett antal personer med svåra hjärnskador) efter 

bara tre månaders arbete med musik i terapeutiskt syfte ta över de språkliga funktionerna. 

För de patienter som led av svåra skador på främst vänster hjärnhalva, kunde den i normala 

fall rumsligt och motoriskt specialiserade högra hjärnhalvan fungera som ett substitut för 

de språkliga förmågorna. (Sacks 2009, s. 274) 

 

Den schweiziske barnpsykologen Jean Piaget beskriver i Barnets själsliga utveckling den 

intellektuella och kognitiva utvecklingen som ett adaptivt beteende, med början i den 

nyföddes slumpmässiga reflexer till den vuxnes väl utvecklade abstrakta resoneranden. 

Denna utvecklingsprocess, kallad adaption, sker etappvis och är resultatet av samordningen 

mellan två olika processer i individens beteendemönster som hänger ihop: assimilation 

(vilken inflätar nya objekt och situationer i individens redan befintliga tänkande) och 

ackommodation (vilken sker när individens omgivning kräver nya svar och när det inlärda 

beteendet inte längre är adekvat, så att en anpassning till situationen måste ske). Piagets 

redogörelse av dessa processers jämvikt (vilket han kallar ekvilibrium) är en beskrivning 

av den normalfungerande individens intellektuella utveckling och grundar sig i kunskapen 

om den mänskliga hjärnans adaptiva förmåga. För att det mänskliga intellektet 

överhuvudtaget ska fungera krävs adaptiva funktioner vilka avväger nya situationer och 

skapar nya lämpliga beteenden. (Piaget 2008, s. 8) 



 16 
 
 
 

2.3.2  Musiken och motoriken 

Förbindelsen mellan den mänskliga hjärnans motoriska och auditiva system är i allra 

högsta grad relevant för människans musikalitet, vilken visar sig tidigt i livet. I varje kultur 

finns exempel på musik med regelbunden rytm och puls som lockar fram motoriska 

rörelser hos mottagaren. (Aniruddh Patel enligt Sacks 2009, s. 292) Märkbart är att oavsett 

om vi lyssnar på musik eller föreställer oss den, aktiveras den motoriska barkens förmågor 

vilket skapar känslan av rytmisering. Denna integration av ljud och rörelse (som är högst 

unik för den mänskliga hjärnan) kan spela en betydande roll i stärkandet av basala 

motoriska rörelser och utvecklingen av helhetskoordinationen; ett perspektiv som även 

FMT-metoden tillhandahåller. Bakgrunden till hur rytmen kan uppfattas och bearbetas 

impulsivt av den mänskliga hjärnan redan på barnstadiet är ännu inte kartlagd, då det ännu 

inte fastslagits om uppfattandet av musik utvecklats på egen hand eller växt fram i 

korrelation med andra färdigheter. Eftersom denna funktion grundläggs så tidigt finns det 

skäl att hålla för sannolikt att förmågan att uppskatta, uppleva och föreställa sig musik inte 

är något inlärt, utan istället evolutionärt. 

 

 

2.3.3  Amusi, tondövhet och taktdövhet 

Amusi kännetecknas av en persons oförmåga att uppfatta eller uppleva rytmer, melodier 

eller harmonier, och är ett resultat av en förvärvad eller medfödd hjärnskada. Den 

inneboende musikaliteten hos människan är att betrakta som medfödd och innefattar 

samspelet mellan hjärnans två hemisfärer. Skulle denna inbördes kommunikation vara 

bristfällig kan förmågan att urskilja toner och rytmer från varandra, vilket påverkar de 

personliga upplevelserna av musik. En välkänd melodi kan uppfattas som monoton, som 

ett enda långt surrande, eller som ett konstant oväsen. Denna oförmåga bör inte förväxlas 

med tondövhet, som beräknas finnas representerad hos uppemot en tjugondel av 

befolkningen. Taktdövhet är ett annat närbesläktat fenomen, som inte är lika vanligt 

förekommande. För människor med takt- eller tondövhet ligger svårigheterna i att 

återskapa toner eller rytmer korrekt, inte att uppleva dem. Förmågan att uppfatta och 

återskapa toner är lokaliserad i höger hjärnhalva, medan taktkänslan, som är som mest 
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förankrad i den vänstra hjärnhalvan, även finns representerad i den högra hjärnhalvan. 

Detta medför att även hos de flesta tondöva människorna finns det oftast en väl fungerade 

känsla för takt och rytm. (Sacks 2009, s. 128–130) 

 

 

2.3.4  ”Mozarteffekten” 

I början av 1990-talet genomfördes studier vid University of California (ledda av Frances 

Rauscher m.fl.) för att reda ut huruvida musiklyssnande kunde påverka de mentala 

förmågorna för icke-musikaliska ändamål. Resultatet i studierna visade att det abstrakta, 

spatiala tänkandet hos människan förhöjdes tillfälligt genom att lyssna på Mozarts musik, 

något som inte skedde när försökspersonerna ifråga lyssnat på avslappningsmusik. Denna 

inverkan kom att kallas Mozarteffekten och blev inte bara omtvistad i den vetenskapliga 

sfären, utan fick även uppmärksamhet bland journalister som gärna överdrev studiernas 

ursprungligen måttfulla resultat. I själva verket visade tester på skolungdomar att den 

resultatmässiga effekten av att lyssna på Mozarts musik var ytterst marginell och avtog 

inom en halvtimme. Studierna var dessutom snäva i granskningen, eftersom de endast 

jämförde klassisk musik med s.k. avslappningsmusik, när spektrumet av musikstilar är 

oerhört brett och där ytterligare studier med en större musikalisk mångfald kunde ha blivit 

mindre vetenskapligt ifrågasatt. (Sacks 2009, s. 123–125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 
 
 
 

3  FMT-metoden 
 

FMT-metoden är en terapimodell som består av två delar. Den huvudsakliga individuella 

terapidelen föregås ibland av en gruppanpassad verksamhet som kallas MUISK (MUsik 

Inför SKolan). 

 

 

3.1  MUISK 
 

MUISK är en gruppanpassad musikverksamhet inriktad mot att stärka främst 

förskoleelevers koordinationsförmåga och motoriska utveckling med hjälp av musiken som 

medel, med förhållningssätten hämtade ur FMT-metoden. MUISK är upplevelsebetonad, 

och erbjuder eleverna en möjlighet att upptäcka sång, dans, rörelse, och skapande av musik 

i en miljö där krav på särskilda prestationer åsidosätts, till förmån för en lockande 

framtoning av elevernas aktiva musicerande utifrån ett spontant agerande. Den musikaliska 

upplevelsen som MUISK bidrar till, utan förmaningar, skapar möjligheter för eleverna att 

själv finna sin musikaliska nivå och därmed skapa en positiv attityd till musik. (Hjelm 

2004, B. 1 s. 5) 

 

Ur ett utommusikaliskt perspektiv är MUISK anpassat för att stödja och utveckla elevernas 

helhetsutveckling. Detta visar sig i modellens olika moment, såväl vokala som 

instrumentala, där elevernas perceptuella och motoriska färdigheter och sinnesintryck 

ständigt bearbetas, och i symbios med den tillåtande miljö MUISK erbjuder främjas 

elevernas helhetsnivå och uttrycksförmåga. (Hjelm 2004, B. 1 s. 9) 

 

MUISK leds av två personer: en som leder musikverksamheten från ett piano, och en som 

agerar ”spegel”. Verksamhetsledaren presenterar sång- och rörelsemoment enligt ett på 

förhand bestämt mönster, och ”spegelns” uppgift är att kroppsligt utföra de rörelser som 

sångtexterna beskriver, så att eleverna får både auditiv som visuell stimulans. Till skillnad 

från en vanlig musiklektion används inga muntliga instruktioner, utan eleven får bearbeta 
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de auditiva och visuella aspekterna av verksamhetsledarens och ”spegelns” parallella 

uttryck. Att kunna tolka dessa intryck och praktiskt utföra dessa är långt ifrån en 

självklarhet i elevernas ålder (vanligtvis 6–7 år). MUISK är därför inte bara en lämplig 

metod för att stärka elevernas helhetsutveckling, det är dessutom ett bra redskap för att 

upptäcka motoriska och perceptuella avvikelser hos elever för att sedermera kunna 

bearbeta och stärka dessa funktioner. (Hjelm 2004, B. 15 s. 9) 

 

 

3.2  Metodbeskrivning 
 

FMT är en neuromuskulär behandlingsmetod där musiken fungerar som ett medel för att 

förbättra funktionsnivåerna hos en människa, och där individens personliga 

utvecklingsnivå bearbetas, vilket slutligen resulterar i en förbättrad kroppskontroll. FMT 

utförs icke-verbalt och individuellt. Den är som behandlingsform helt inriktad på att 

bearbeta kroppsfunktioner, vilket på så vis stimulerar nervsystemet i hjärnan. I och med 

tillvägagångssätten i FMT-metoden kan den även användas som ett redskap för terapeuten 

att kartlägga en persons motoriska färdigheter. Arbetet med FMT kan utföras i 

förebyggande syfte då verksamheten har en kontinuerlig utformning, mångfacetterad 

omfattning och individuell nivåanpassning. (Hjelm 2004, B. 1 s. 3, 7) 

 

Målet för behandlingen är att höja utvecklingsnivån hos den enskilde individen så långt det 

är möjligt. FMT-metoden är därför avsedd för arbete med en mängd olika 

funktionsnedsättningar av lindrigare och svårare typ, bl.a. dyslexi, inlärningssvårigheter, 

motoriska brister, beteendeavvikelser, koncentrationssvårigheter, hjärnskador (medfödda 

eller förvärvade), åldersrelaterade hjärnsjukdomar. Metoden passar för alla åldrar. I den 

praktiska tillämpningen av FMT-metoden ställs inga som helst krav på språkkunnighet. 

Istället nyttjas musik som språk och instrument som kommunikationsverktyg, vilket höjer 

modellens potential i och med att behandling kan ges till personer med nedsatta eller ännu 

inte utvecklade kommunikativa förmågor. Det regelbundna och kontinuerliga användandet 

av FMT kan också visa sig ha förebyggande effekt. (Hjelm 2004, B. 1 s. 3, 5) 
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3.3  FMT-metodens framväxt 
 

FMT-metoden är utvecklad av Lasse Hjelm under hans verksamma tid på Folke 

Bernadotte-hemmet i Uppsala under åren 1975–1989, där han arbetade med barn och 

ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. (Hjelm 2004, B. 1 s. 1) 

 

Hjelms metod har grundlagts och bearbetats bl.a. utifrån Piagets utvecklingsteorier, 

sensomotoriska utvecklingsidéer av den danska sjukgymnasten Britta Holle, och professor 

Gunnar Kyléns tankar om begåvningsnivåer och utveckling, formade efter hans arbete med 

utvecklingsstörda personer. Hjelm har anammat Piagets teorier om den stegvisa 

utvecklingen hos barn, där varje utvecklingssteg endast möjliggörs av det föregående 

steget och där ett avvikande från utvecklingslinjen kan skapa negativa konsekvenser för 

den framtida utvecklingen. (Hjelm 2004, B. 1 s. 12) 

 

 

3.4  Terapiarbetet 
 

I det praktiska arbetet med FMT använder sig terapeuten av ett piano som sitt huvudsakliga 

redskap tillsammans med ett antal specialkomponerade melodier, medan adepten (dvs. den 

person som behandlas) erbjuds ett förutbestämt antal trummor, cymbaler eller 

blåsinstrument såsom flöjter och ACME-instrument (blåsinstrument som återskapar 

djurläten såsom anka, gök och duva). Adepten spelar med olika varianter av trumstockar 

och klubbor som erbjuds av terapeuten. Dessa slagverksredskap kan variera och skiljer sig 

i längd, tjocklek, tyngd, vinkel, hårdhet samt i material, för att stimulera den taktila 

förmågan vilket på sikt kan leda till förbättrad handmotorik. 

 

Utöver detta förekommer i terapiarbetet även balansredskap såsom sittdynor, pilatesbollar 

och fotklossar. Inledningsvis är terapeutens uppgift att bekräfta adeptens såväl medvetna 

som omedvetna rörelser genom att spela förutbestämda melodier så att samverkan dem 

emellan uppstår. Syftet med detta samspel är att så småningom frambringa strukturerade 
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rörelser och därmed utveckling. En enkel handling skapar således genom samarbete med 

terapeuten en reaktion och ett utförande, vilket leder till en förstärkning av adeptens 

motoriska planering av rörelser. Terapeuten ställer inga krav på förkunskaper, utan skapar 

istället utrymme för adeptens utforskande av sitt egna rörelsemönster och förhållningen till 

terapeuten och de redskap som erbjuds. (Hjelm 2004, B. 1 s. 3) 

 

Ett viktigt redskap för terapeuten i sin bedömning av adepten är videokameran. Filmandet 

av FMT-sessionerna möjliggör djupare observationer kring adeptens utvecklingsnivå och 

kan påvisa enstaka avvikelser i de kroppsliga funktionerna genom att synliggöra detaljer i 

det motoriska utförandet som inte terapeuten uppmärksammat under terapiarbetet. 

Dessutom visar den samlade dokumentationen huruvida adeptens olika motoriska och 

perceptuella funktioner utvecklats under den tid terapeuten och adepten spelat tillsammans. 

 

I FMT-metoden har även utformningen av rummet där terapiarbetet utförs stor betydelse. 

Rummets inredning bör vara begränsad och anpassad efter FMT-metodens urval av 

instrument och tillbehör, för att uppmärksamheten ska riktas mot de för terapiarbetet 

relevanta redskapen. Genom att ställa upp instrumenten emellan adepten och terapeuten 

ges adepten möjlighet att fokusera på just instrumentuppställningen och samspelet med 

terapeuten, för att utföra den uppgift som ges. Om rummets inredning dessutom består av 

få (eller inga) för terapin irrelevanta objekt, blir adeptens visuella intryck av omgivningen 

minimala och således kan dennes koncentration riktas mot instrumenten och terapeuten. 

Förändringar i rummets inredning bör också begränsas för att inte avleda uppmärksamhet. 

(Hjelm 2004, B. 15 s. 7) 
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3.5  Koder 
 

Terapeuten använder i sitt arbete ett tjugotal koder, som var och en består av en melodi 

samt en specifikt tillhörande instrumentuppställning. Melodiernas uppbyggnad är av 

enklare karaktär och kortare längd, vilket ökar musikens potential att etableras i adeptens 

minne, så att kontinuiteten i adeptens utveckling under terapiarbetet kan fortgå. I och med 

att koderna berör olika kroppsliga förmågor, har de också olika svårighetsgrader och 

specifika ändamål. Koderna kan användas i lugnande eller i framlockande syfte, i 

stärkandet av adeptens balans, tids- och rumsuppfattning, andning, koncentrationsförmåga, 

minnesfunktioner, och mer därtill. (Hjelm 2004, B. 1 s. 3–6) 

 

Den inledande koden terapeuten spelar görs i ett syfte som ska verka lugnande för adepten, 

men ska också på ett icke-verbalt tillvägagångssätt tydliggöra att terapisessionen inletts. 

Inom den funktionsinriktade musikterapin läggs stor vikt på inledning och avslut, vilket 

genomsyrar samtliga koder. Att etablera inledning och avslut skänker i sig stimulans till 

minne och koncentration, samt framförhållning i de avvägningar som adepten gör. 

 

 

3.6  Observationspunkter 
 

I den observation som terapeuten gör av sin adept används ett antal observationspunkter, 

vilka Lasse Hjelm formulerat utifrån FMT-metodens teorigrund. De samlade 

observationspunkterna utgör den syn på helhetsutveckling som eftersträvas hos adepten. 

De är uppdelade så att en mer precis bedömning av adeptens förmågor kan utföras. 

Helhetsutvecklingen avser i detta fall samspelet mellan perceptionsförmåga, 

rörelsemönster, kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga. I en utförd FMT-

observation används en skala, graderad från 0 till 3, som måttstock för bedömningen av var 

och en av observationspunkterna. 

 

 



 23 
 
 
 

3.6.1  Samverkan 

En given förutsättning för ett fungerande arbete inom Funktionsinriktad musikterapi, är 

den beständiga kommunikationen mellan adepten och terapeuten. Utan detta etablerade 

samspel saknas den grund som möjliggör vidare utveckling hos adepten i terapiarbetet. Att 

upprätta en fungerande samverkan enligt FMT-metoden kräver en terapeut som är 

införstådd med adeptens funktionsnivå och utifrån denna nivå skapa förutsättningar för en 

vidare utveckling. I observationen bedöms adeptens förmåga till samspel med terapeuten, 

vilket kan handla om sättet trumstockar eller andra redskap överlämnas på. 

 

3.6.2  Stabilitet/KFU 

Stabilitet avser den kroppsliga förmågan att förhålla sig till underlaget vilket förutsätter en 

väl utvecklad motorisk kroppskontroll. Begreppet KFU (”Känsla För Underlaget”) bygger 

på förhållandet mellan kroppen, gravitationen och underlaget, och innefattar fötternas 

kontakt med golvet och en stabil sittställning.  

 

Bristande stabilitet kännetecknas av svag gravitationskänsla, vilket uppdagar sig i en svag 

KFU. Begreppet, som är unikt för FMT-metoden, beskriver den grundläggande funktion 

som utgör det fysiska välbefinnandet – kroppskontroll. Bristande KFU, vilket kan 

kännetecknas av ett aktivt balanserande hos en person i sittställning på en stol, leder till ett 

större energibortfall i och med att kroppen ständigt arbetar med balansaktiviteter när det 

normalt inte ska behövas. En automatisering av den motoriska kontrollen i benen och 

rörligheten i bålen är således en förutsättning för en utvecklad stabilitet. Terapeuten 

observerar kroppens hållning, där ryggens och svankens aktiviteter utgör viktiga faktorer 

för stabiliteten. Andra faktorer är fötternas position gentemot underlaget och sittknölarnas 

betydelse för en gynnsam arbetsställning. (Hjelm 2004, B. 5 s. 3–5) 
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3.6.3  Sidoskillnad 

Hos de flesta individer finns det en sidoskillnad där kroppens ena sida har ett övertag 

gentemot den andra, vilket beror på den ena hjärnhalvans dominans över den andra. Denna 

sidoskillnad är naturlig. Vanligast är den vänstra hjärnhalvans dominans, i vilken den 

större delen av hjärnans språkliga strukturer är lokaliserade. I dessa fall blir kroppens högra 

sida den dominanta sidan, eftersom hjärnans vänstra hemisfär styr kroppens högra sida, 

och vice versa. En viss ojämnhet är alltså förväntad och till högerhandens fördel. 

Terapeutens observationer gäller därför graden av sidoskillnad adepten uppvisar. I de fall 

där en dominans ännu inte upprättats kan terapiarbetets olika moment upplevas som 

svårare att utföra och etablera i minnet, och för adepter med en överdominant sida kan det 

motoriska arbetet bli ensidigt. (Hjelm 2004, B. 15 s. 3) (Langlo Jagtøien, Hansen, 

Annerstedt 2002, s. 47–48) 

 

En funktionell nivåskillnad mellan kroppens högra och vänstra sida är både naturlig och 

önskvärd, medan en betydligt större och signifikativ sidoskillnad skapar svårigheter i 

många av individens funktioner, bl.a. stabilitet, kroppskontroll och hållning. Skulle 

sidoskillnaden vara alltför stor, vilket förefaller ha sin orsak i de båda hjärnhalvornas 

bristande symmetri, drabbas även de perceptuella funktionerna vilket försvårar 

terapiarbetet. (Gunnar Smideman, föreläsning den 25 oktober 2010) 

 

3.6.4  Separata sidorörelser 

Förmågan att låta höger och vänster sida utföra separerade rörelser enligt olika mönster 

och på ett kontrollerat sätt kräver en väl utvecklad kommunikation mellan de båda 

hjärnhalvorna. Dessutom behövs någorlunda kroppslig stabilitet och bred perceptionsvidd, 

för att kroppens båda sidor överhuvudtaget ska kunna utföra samtidiga rörelser med olika 

syften. Terapeuten observerar därför adeptens förmåga att uträtta rörelsemönster där både 

höger och vänster sida involveras och där de separerade rörelserna uppvisas på ett 

kontrollerat och avspänt sätt. (Hjelm 2004, B. 15 s. 4) (Langlo Jagtøien, Hansen, 

Annerstedt 2002, s. 47–51) 
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3.6.5  Handutveckling 

Det taktila systemet bygger på en mängd av olika sinnesreceptorer som tolkar och lagrar 

stimuli. Dessa receptorer bildar ett nätverk av nervförbindelser och är som allra mest 

utbrett i händerna samt runt munnen. Receptorernas uppgift är att tillskansa individen 

nödvändig uppfattning om föremål och upplevelser i dennes omgivning. De samlade 

intrycken bearbetas och lagras som erfarenheter. Detta är som allra tydligast hos mycket 

små barn, som genom att flytta föremål från händerna till munnen skaffar sig nödvändig 

erfarenhet för att åstadkomma nivåmässig progression. Den erfarenhet ett barn får via taktil 

stimuli är utvecklande för såväl motoriska som kognitiva förmågor och leder i sin tur till 

ett vidare utforskande av omvärlden. Med tiden minskar den betydelse som munnen har för 

barnets taktila sinnesintryck, för att gradvis övertas av handen. (Hjelm 2004, B. 3 s. 13, 15) 

(Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 105)  

 

Handens utvecklingsnivå kan ge en indikation på den generella mognadsnivån, eftersom 

handens utveckling normalt skiftar med åren och vanligtvis följer en utvecklingslinje. 

FMT-terapeuten kan presentera lämpliga uppställningar i syfte att stimulera handens 

naturliga progression, som kan ligga till grund för en vidare handutveckling. 

Observationen terapeuten uträttar bygger på den handutvecklingsprofil som Lasse Hjelm 

presenterat, där handgreppet i normala fall utvecklas i takt med åldern. Därmed synliggörs 

eventuella avvikelser i adeptens handfunktioner så de kan bearbetas genom användandet av 

trumstockar, vilket kan visa sig fördelaktigt för handens utveckling. (Hjelm 2004, B. 3 s. 

17, 18) 

 

3.6.6  Perception 

Den primära varseblivningsfunktionen som Lasse Hjelm kallade ”det första 

föreningsbandet med omgivningen” (Hjelm 2004, B. 2 s. 3). Perceptionen, alltså den 

medfödda förmågan att utforska och organisera de intryck vi får av omvärlden, är ett 

samordnande av en rad olika sinnen och deras respektive funktioner. Terapeutens 

observationer bygger på de olika perceptuella förmågorna och deras gemensamma uttryck. 
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Den auditiva perceptionen börjar utvecklas i fosterstadiet, så tidigt som i fjärde 

fostermånaden. Den berör bl.a. örats uppfattande av ljud, förmåga att urskilja ljud från 

varandra, och lokaliseringsförmåga av ljud. (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 

56) 

 

Den visuella perceptionen bedömer olika objekt utifrån den visuella stimulansen ögat får. 

Visuell perception innefattar förmågan att urskilja objekt från sin omgivning och 

eventuella rörelser som sker, samt uppfattningen om perifera objekt och aktiviteter. 

(Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 55–56) 

 

Den vestibulära perceptionen reagerar på hastighets- och riktningsändringar kroppen 

utsätts för genom huvudets ställning i förhållande till kroppen. Detta system, vilket 

balanserar upplevelserna av gravitationen, har både nedsövande och uppvaknande effekter 

på kroppen. (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 53–54) 

 

Den proprioceptiva perceptionen informerar kroppen om pågående aktivitet och fås via 

receptorer som sitter i muskler, senor, leder och hud. Denna perceptuella förmåga ger en 

uppfattning om kroppsdelars ställningar och förflyttningar, samt muskelspänningar i aktiva 

och passiva situationer. Till största delen styr synen och den proprioceptiva perceptionen 

den informationshantering som skapar kontrollerade och samordnade rörelser. (Langlo 

Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 51) 

 

Den taktila perceptionen börjar utvecklas förhållandevis tidigt. Flyttandet av ett objekt och 

känslan av dess storlek, tyngd och hårdhet, och förbindelsen mellan två objekt börjar 

etableras. Hanterandet av taktil stimuli sker inledningsvis via munnen (en förutsättning för 

det nyfödda barnet att inta föda) och övertas så småningom av handen. De lagrade taktila 

intrycken berör förmågan att handskas med olika objekt, robusta som sköra, samt hudens 

uppfattande av bl.a. temperaturskillnader, smärta och tryck. (Langlo Jagtøien, Hansen, 

Annerstedt 2002, s. 52–53) 
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3.6.7  Bålrotation 

Denna motoriska funktion är av balansstärkande betydelse och är i normala fall, enligt 

Hjelm, färdigutvecklad i tolvårsåldern (Hjelm 2004, B. 15 s. 4). I terapiarbetet eftersträvas 

ett framhävande av den naturliga bålrotationen genom uppställningar av instrument i 

formationer som går i en kurva. Uppställningens bana kan då visa sig vara av betydelse för 

adeptens förmåga att använda bålens rörelser i större utsträckning än tidigare, och kan på 

sikt leda till automatisering av dessa rörelser. I terapeutens observationer bedöms bålens 

rörlighet och adeptens eventuella uppväganden för bristfälliga bålrörelser, genom 

exempelvis överdrivna armrörelser eller benens och fötternas positionering. (Hjelm 2004, 

B. 15 s. 4–5) 

 

3.6.8  Korsrörelser 

Terapeuten observerar förmågan att korsa händer och armar över medianlinjen (kroppens 

lodräta mittlinje), vilken förutsätter samverkan mellan de båda hjärnhalvornas funktioner. 

Korsrörelsen uppstår i ett skede där ena handen eller armen utför en handling på kroppens 

motsatta sida. (Hjelm 2004, B. 15 s. 4) 

 

3.6.9  Modell/logik 

De olika moment som används under terapisessionen följer givna mönster som presenteras 

i form av olika trumuppställningar för adepten. Helt i avsaknad av instruktioner får adepten 

diverse uppgifter att lösa, för att samspelet mellan terapeut och adept ska fortgå. Vanligtvis 

följer de olika uppställningarna en given ordningsföljd i vilka adepten endast får 

bekräftelse av terapeuten (via pianot) om kodens förutbestämda ordningsföljd spelas. Den 

auditiva funktionen hos adepten spelar således en stor roll då adepten eventuellt behöver 

korrigera sitt spel för att lyckas lösa uppgiften och så småningom etablera mönstret i 

minnet. Sedermera kommer vissa uppställningar att byggas ut ytterligare, under 

förutsättningen att adepten har förståelse för momentens modell/logik. Terapeuten 

observerar huruvida adepten kan upptäcka det logiska i uppställningen genom dennes 

handlande och manipulerande av attributen. Bearbetningen av modellerna kommer så 
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småningom att leda till erfarenhet som lagras i en process som ständigt förlängs, i takt med 

adeptens utveckling. (Hjelm 2004, B. 4 s. 3) 

 

3.6.10  Andningskoordination 

Andningen, som är den allra mest grundläggande funktionen för överlevnad, är en 

omedveten handling som inte lärs in, till skillnad från de övriga observationspunkterna. 

Inledningsvis besitter individen den mer kvalitativa ”magandningen”, som utnyttjar 

lungkapaciteten maximalt och därmed syresätter blodet på ett effektivare sätt, och minskar 

belastningen på hals- och axelmuskulaturen. Med tiden kan denna syresättningsteknik 

förändras, möjligen som en följd av stress, oro, ångestfyllda upplevelser, eller 

muskelspänningar som en följd av outvecklade motoriska förmågor. En försvagad 

andningsteknik orsakar sämre syresättning till hjärnan och musklerna, och får således 

negativa effekter på de kroppsliga funktionerna. Andningskoordinationen är förmågan att 

anpassa andningen till kroppens rörelser, och i terapeutens observation bedöms därför 

adeptens rörelser koordinerat med dennes andningsrytm. Precisionsarbetet uträttas bäst vid 

utandning, då andningsorganen gör sig av med koldioxiden i kroppen som blodet avger. 

Det optimala tillståndet förutsätter därför en kontrollerad och avspänd andningsrytm. 

(Hjelm 2004, B. 3 s. 23–24) (Langlo Jagtøien, Hansen, Annerstedt 2002, s. 40) 

 

3.6.11  Fot- och handkoordination 

Under uppväxtåren läggs grunden till fot- och handkoordinationen genom rörelseaktiviteter 

som innefattar krypande, springande, hoppande och klättrande. För att en sådan handling 

ska möjliggöras krävs automatiserad samverkan mellan handen och foten, alltså samarbetet 

mellan kroppens extremiteter. Terapeuten observerar adeptens förmåga att samordna 

handens och fotens funktioner, där uppvisandet kan bestå av såväl kontrollerade rörelser 

som oönskade medrörelser. (Hjelm 2004, B. 15 s. 7–8) 
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3.6.12  Helhetskoordination 

Helhetskoordinationen innefattar enligt FMT-metoden de motoriska, perceptuella, 

kognitiva och emotionella faktorerna och samspelet dem emellan. I praktisk mening 

innebär detta förmågan att planera en handling och utföra denna, vilket sker i ett 

samordnande av en rad olika förmågor under terapiarbetets gång. Faktorer som observeras 

av terapeuten är bl.a. andningen, kroppens positionering och avstånd till det tänkta målet, 

anslagskänsligheten i slaget, riktningen i vilken slaget ska utföras, ljudbearbetningen av 

slaget och den eventuella korrigeringen av ovanstående faktorer. (Hjelm 2004, B. 15 s. 8) 
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4  Fallbeskrivningar 
 

Jag har valt att skriva om två adepter i olika åldrar och med olika funktionsnedsättningar. 

Den yngre pojken (som jag valt att kalla Erik) har svårigheter med talet, medan den äldre 

mannen (som här benämns som Gösta) uppvisar motoriska brister.  

 

 

4.1  Erik 
 

Erik, fem år vid den tidpunkt då jag för första gången träffade honom och hans föräldrar, 

hade enligt hans föräldrar svårigheter med talförmågan. Eriks outvecklade tal resulterade i 

en osäkerhet inför att prata med personer utanför hans familje- och kamratkrets, vilket 

begränsade hans möjligheter att kommunicera med människor och därmed utveckla sitt tal. 

Föräldrarna var smått bekymrade över hans stagnerade talutveckling och hade sedan ett par 

år regelbundet tagit Erik till en logoped. Framstegen hos denna hade varit små men inte 

helt betydande för Eriks förmåga att tala rent; för att jag i detta skede skulle förstå vad han 

verbalt uttryckte, behövde hans pappa agera tolk. Trots detta verkade Erik positivt inställd 

till, och förväntansfull inför vad vi precis skulle påbörja. Genom att sätta honom i fokus för 

våra samtal (istället för att tala ”över hans huvud”) blev han alltmer verbal gentemot mig 

och det visade sig tidigt i vårt samtal att jag hade att göra med en klipsk femåring. 

 

 

4.2  Arbetet med Erik 
 

Under vår första FMT-session var Erik till en början avvaktande och försiktig i sitt 

spelande. Han förstod utan några som helst instruktioner vad hans uppgift i rummet var 

och samverkade bra i sitt spelande med mig. Jag märkte tidigt att Erik var starkt motiverad 

att genomföra detta, vilket också var en förutsättning för att lyckas nå en utveckling. 
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Som person visade Erik upp en lugn och diplomatisk sida. När nya moment som kan 

tyckas motoriskt utmanande presenterades, tog han sig tid att utforska möjligheterna att 

lyckas. Genom att spela på instrumenten i olika ordning lyckades han till slut lösa 

uppgiften han fått. Erik uppvisade även god visuell perception men visade vid spel med 

vänster hand att hans vänstra sida nivåmässigt var sämre än den högra. Detta blev tydligt 

för mig redan vid vårt första möte, där han visade tvekan inför uppgifter som involverade 

vänsterhanden. En ovan rörelse i en ny situation kan ta tid att etablera och detta 

manifesterade Erik genom att hjälpa till med höger hand. Utöver detta tenderade han att 

ibland slå upprepade gånger på vissa trummor, på samma sätt som en inte fullt läskunnig 

person ofta stakar sig på ord (en iakttagelse jag gjort och reflekterat över då denna 

företeelse varit vanligt förekommande hos barn jag mött med dokumenterade läs- och 

skrivsvårigheter). Balansen hos Erik var heller inte fullt utvecklad vilket synliggjordes i 

den stela hållning han avslöjade bara genom att sitta på stolen i rummet.  

 

Det tionde mötet spelade Erik med en något mer upprätt hållning. Hans handledsrörelser 

var mer aktiva i trumspelet, till skillnad från tidigare då den största kraften i slagen 

utgjordes av axel- och armrörelser. Jag vinklade därför trummor och cymbaler för att 

fortsätta arbeta med denna handledsrörlighet. Fotarbetet hade förbättrats och bål- och 

svankrörelserna var något mer betydande för hans spelande. Vidgade instrument-

uppställningar utgjorde svårigheter för Erik, eftersom han som sexåring inte nått den 

kroppsliga längd som generellt anses lämplig för spel med en sådan bredd av instrument. 

Omfångsrikare trumformationer innebär att adeptens räckvidd inte alltid är tillräcklig utan 

att korrigeringar av andra kroppsdelar måste ske, vilket kan bli extra energikrävande. 

Därför fick några koder lämnas obearbetade eftersom de annars skulle ge en missvisande 

bild av hans kroppskontroll. För att ytterligare stimulera helhetskoordinationen fick Erik 

arbeta stående med koderna. Han besatt ännu en viss stelhet i kroppens överdel (med 

armarna tätt intill kroppen) vilken syntes tydligt när han vandrade i rummet, mellan två 

cymbaler. Hans liksidighet gällande händerna hade förbättrats till viss del, även om vissa 

medrörelser i höger hand kunde urskiljas vid spel med vänster hand. 

 

Då vi träffades för tjugonde gången visade Erik tecken på bättre stabilitet och 

koordinationsförmåga. Hans sittande hade (sedan några tillfällen tillbaka) mestadels skett 
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på en pilatesboll, för att få honom att aktivt arbeta med fötternas positionering. Vid detta 

tillfälle passade det därför bra med instrumentuppställningar som kombinerar balans och 

koordination. Erik visade också att han behärskade asymmetriska instrumentuppställningar 

och därför kunde jag utmana honom mer inom det området. Andningen var mer 

regelbunden och tydligare, och i spelet med blåsinstrument var han mer avspänd än 

tidigare, så vid den här tidpunkten ansåg jag det lämpligt för Erik att spela på trummorna 

samtidigt som han blåste i ett instrument. Gåendet såg även det mer avslappnat ut, med 

avspända axlar och armar som följde kroppens rörelser på ett följsammare sätt, så vi 

vidgade och expanderade cymbalernas positionering så långt det gick, för att Erik skulle få 

utnyttja hela rummet. Erik var i överlag betydligt rörligare än tidigare. Dessutom 

demonstrerade han en bättre spelförståelse gällande tids- och rumsuppfattningen då 

trummandet förhöll sig mer rytmiskt och automatiserat. Detta medförde att vi kunde spela 

koder med fler tillhörande instrument. 

 

 

4.3  Gösta 
 

Gösta, född 1940, tog kontakt med mig genom en gemensam bekant som funnit metoden 

intressant och därför rekommenderat Gösta att träffa mig. År 2002 drabbades Gösta av en 

stroke, vilken enligt Gösta föranleddes av den förändrade livssituationen som uppkommit, 

då han hastigt entledigades från sitt arbete som vägmästare och kort därefter fick diabetes. 

Effekterna av stroken blev förhållandevis lindriga, då den kunniga ambulanspersonalen 

snabbt redde ut vad som hänt och använde motmedel utan dröjsmål. Tal- och 

språkförmågan var bibehållen, och den rumsliga uppfattningen var även den intakt. I och 

med att de två hjärnhalvornas områden besitter olika funktioner kan följderna av en stroke 

ha negativ inverkan på den språkliga förmågan (till största delen lokaliserad i vänster 

hjärnhalva) eller den rumsliga förmågan (till största delen lokaliserad i höger hjärnhalva), 

avhängigt vilket område i hjärnan som skadats och till vilken grad. I Göstas fall visade sig 

effekterna av stroken tydligast i en motoriskt svagare höger sida, samt försämrade 

minnesfunktioner. Gösta berättade för mig om de minneslappar han brukade bära med sig i 

plånboken, och att han haft svårt att passa tider i största allmänhet. 
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4.4  Arbetet med Gösta 
 

Det första mötet med Gösta föregicks endast av ett telefonsamtal i vilket han berättade för 

mig om sin skadebild, och hans egna upplevelser av den. Detta medförde att jag inte 

behövde göra speciella arrangemang i terapirummet inför vårt möte, utan istället kunde 

förbereda sessionen som i vanliga fall, eftersom jag var införstådd med att påföljderna av 

Göstas stroke var förhållandevis lindriga. Själv insåg jag snabbt att Gösta befann sig på en 

högre funktionell nivå än jag förväntat mig, och detta resulterade i att vi hann med mycket 

på de tjugo minuterna sessionen tog. Osäkerhet och brist på erfarenhet av trumspel 

påverkade säkerligen hans förmåga att lösa de logiska modellerna. Sidoskillnaden var 

markant då höger sida inte var lika upprätt som den vänstra, höger handgrepp var något 

mer tumstyrt och vänster handgrepp mer pekfingerbetonat. I spel med en hand åt gången 

löstes koderna omgående, men då båda händerna skulle utföra simultana handlingar, blev 

spelet rörigt. Göstas perception var också något snäv, vilket han visade genom sina huvud- 

och ögonrörelser som inte tycktes registrera rörelser på hans högra sida även fast han 

spelade på de instrument som stod uppställda där. Stabiliteten fanns det anledning att 

arbeta vidare med, något som syntes tydligare när avstånden mellan trummorna blev större. 

De korta tonerna vid spel med blåsinstrument tydde på en svag andning. 

 

Det sjunde mötet kännetecknades av framsteg för Göstas handutveckling. Handgreppet såg 

mer likartat på båda sidorna ju mer vi arbetade med olika trumstockar, stabiliteten hade 

blivit något bättre och bålens rörelser utnyttjades i större utsträckning än tidigare då vi 

arbetade med dessa. Vid detta tillfälle lyckades Gösta använda sig av separata sidorörelser 

när jag ställde upp en för denna uppgift lämplig kod. Genom ordentliga förflyttningar av 

instrumenten ville jag observera hur hans visuella perception (främst gällande hans högra 

sida) utvecklats, samt huruvida asymmetriska instrumentuppställningar skulle vålla 

svårigheter. Genom spel med blåsinstrument upptäckte jag ingen tydlig skillnad i 

andningsstyrkan, men däremot en betydligt stabilare kroppshållning under spelandet, varpå 

Gösta fick arbeta med blåsinstrument samtidigt som han spelade på trummorna. Vid de 

instrumentuppställningar där avståndet till cymbalerna var längre, använde han också en i 
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betydande utsträckning mer upprätt hållning (i förhållande till tidigare FMT-sessioner) för 

att lösa uppgiften. 

 

Vid tidpunkten för vårt femtonde möte var Göstas stabilitet förändrad på flera sätt: 

hållningen var mer upprätt än tidigare, axlarna mer avslappnade, och fötterna var stadigt 

positionerade och avspända, vilket tydde på en förbättrad stabilitet. Detta öppnade upp för 

olika förändringar i arbetet som kunde utmana Gösta mer. Han spelade bl.a. sittandes på en 

balanskudde nästan hela passet, instrumentuppställningarna kunde utvidgas ytterligare och 

cymbalerna vinklas mer. Gösta visade prov på en rörligare blick, vilket underlättade spel 

på perifert placerade cymbaler. Bålens och svankens rörelseförmåga hade ökats ytterligare, 

och handledsrörelserna hade blivit smidigare än tidigare. Jag kunde därför vinkla trummor 

och cymbaler utan att det blev för ansträngande för Gösta. Vid denna tidpunkt hade Gösta 

ännu svårt att fullfölja vissa spelmönster utan att staka sig, vilket tyder på en inte fullt 

automatiserad koordination av rörelser. Då detta inträffade förändrade jag inget i 

instrumentens uppställning, utan bytte endast ut de trumstockar han spelade med så att han 

genom att upprepa mönstret i spelet, från början till slut, kunde etablera spelmönstret. 

Insikten om hur de variabla instrumentuppställningarna skulle spelas på fanns till viss del 

redan vid våra första möten, men utförandet var inte alltid så förutsägbart. 
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5  Resultatsammanfattning 
 

Med utgångspunkten i den frågeställning som tidigare nämnts i detta arbete, uppstår det en 

situation som särskiljer de två huvudsakliga faktorerna i frågeställningen åt. Den motoriska 

utvecklingen hos adepten kan dokumenteras och utvärderas, men det kan inte adeptens 

språkliga eller talmässiga utveckling, eftersom terapimodellen är helt och hållet ickeverbal. 

Konsekvensen av detta blir att resultatsammanfattningen av arbetet med Erik och Gösta får 

en inte fullt vetenskaplig prägel (åtminstone sett till premisserna) eftersom den delvis 

baseras på egna upplevelser utanför terapirummet.  

 

 

5.1  Eriks resultat 
 

Erik har visat tydliga framsteg efter närmare trettio FMT-sessioner som sträckt sig över ett 

och ett halvt års tid. Eriks motoriska planering av rörelser har successivt förhöjts och 

förmågan att lösa nya logiska strukturer som presenteras i arbetet har förbättrats. Han har 

stärkt sin stabilitet, förändrat sitt uppträdande från att verka inåtvänd och perifert osäker till 

att röra sig mer fritt, samt förbättrat sitt tal väsentligt. Utanför FMT-salen pratar jag 

numera fritt med Erik, utan att hans pappa behöver tolka. Hand- och handledsfunktionerna 

har stärkts och har hamnat mer i nivå med vad som är vanligast i hans ålder. 

 

Resultatmässigt har Eriks helhetskoordination förändrats markant. Hans stabilitet som höll 

honom tillbaks motoriskt har förbättrats och han kan numera hantera större spelytor än 

tidigare genom att hans kroppskännedom blivit bättre och hans perifera osäkerhet minskat. 

Hand- och handledsfunktionerna har blivit rörligare och trummandet har blivit mer 

kvalitativt då den förbättrade perceptionen lett till smidigare manövreringar och överblick 

över spelet. De separata sidorna har stärkts och sidoskillnaden har planat ut till en jämnare 

nivå.  
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5.2  Göstas resultat 
 

Efter nästan tjugo möten har Gösta uppvisat framsteg av betydande grad i sin motoriska 

och perceptuella utveckling. Stabiliteten och balansen har förändrats till det bättre vilket 

syns i det kroppsligt alltmer omfattande arbete Gösta utför. Handgreppet (som till en 

början skiljde sig sidomässigt) har nått en praktiskt taget liksidig nivå och handleds-

rörelserna är mer flexibla och inte lika stela i utförandet av rörelser. Gösta har fått en 

rörligare blick och en bättre översikt över sitt spelande, vilket resulterat i ett mer rytmiskt 

och logiskt spelsätt i trummandet. Vidare har hans fru berättat att hon upplever att Gösta 

återfått sin minnesförmåga och numera inte ständigt behöver påminnas skriftligt eller 

muntligt. Utöver detta har hon sett förbättringar i Göstas balans och uthållighet, då han allt 

oftare avstår att använda hissar för att istället gå i trappor när möjlighet ges. 
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6  Diskussion 
 

Utöver de fakta som tidigare presenterats i detta arbete har jag sammanställt mina egna 

iakttagelser och funderingar gällande arbetet med adepterna och gällande frågeställningen 

om musikens inverkan på människan. 

 

 

6.1  Diskussion gällande Erik 
 

I och med att Erik använder bålrörelser i minsta möjliga mån inser jag att han besitter en 

viss perifer osäkerhet gällande hans rumsuppfattning. Det blir tydligt att rörelser som 

utförs genom att händerna arbetar längre ifrån kroppen kräver högre ansträngning, vilket 

påverkar hans andningsrytm som blir mer oregelbunden. Han sitter stelt och spänt på 

stolen, vilket kan bero på en svag bål. Denna muskelspänning stjäl koncentration och 

energi från honom, och med ett par stabila, breda träklossar under fötterna visar sig Erik 

kunna stabilisera sig bättre, och därmed slappna av mer under de kommande momenten.  

 

Vid en eventuellt fortsatt FMT-behandling med Erik avser jag att fortsätta med att utmana 

honom spelmässigt för att upprätthålla koncentration, spelglädje och motivation. Just 

denna spelglädje och motivation för vårt samspel har med tiden växt fram, samtidigt som 

försiktigheten i hans spel har försvunnit gradvis. Samspelet oss emellan har fungerat bra 

och hans vilja att prestera har ökat. 

 

 

6.2  Diskussion gällande Gösta 
 

I Göstas fall har inte våra knappt tjugo FMT-sessioner varit tillräckliga för att kunna jämna 

ut nivåskillnaderna mellan hans högra och vänstra sida. I första hand har målsättningen 

varit att nivåmässigt förbättra den svagare högra sidan, som tydligt sjunkit ihop som en 
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följd av stroken. Därför har vi i vårt arbete använt metoder i strävan att nå en 

nivåutjämning av de motoriska funktionerna mellan de båda sidorna, vilket inneburit 

asymmetriskt uppställda instrument sett till deras höjd och vinkel. Visuellt har Göstas 

fokus ständigt legat på vänster sidas rörelser, vilket antyder att hans högra sida 

bortprioriterats i hans rörelseplanering, och ofta resulterat i missade slag. 

 

De logiska modellerna i spelandet på instrumenten som Gösta ställts inför har inte alla 

gånger lösts, och detta har hittills visat på en delvis nedsatt minnesförmåga som möjligen 

uppstått till följd av stroken. Den tid vi spenderat har dessvärre inte varit tillräcklig för att 

omorganisera Göstas minnesfunktioner att omedelbart koppla en viss instrument-

uppställning till sin respektive spelordning. Istället har han testat olika varianter av 

koordinerade rörelser för att till slut finna det rätta spelmönstret. 

 

Genom ojämna instrumentuppställningar kommer jag den följande tiden att skapa 

utmaningar som kan stimulera liksidigheten höger och vänster sida emellan, samt den ännu 

hämmade visuella perceptionen. Jag avser också att fördjupa mig i vad som kan förbättra 

hans separata sidor, och ge dessa moment en väsentligt större betydelse än de haft tidigare. 

 

I avsaknad av tydliga resultat, men i utrymme av tid avsatt för fortsatt FMT-arbete med 

Gösta bedömer jag att det finns goda möjligheter att i framtiden kunna åstadkomma 

rimliga och adekvata förbättringar i Göstas motoriska och perceptuella funktioner. 

 

 

6.3  Diskussion gällande effekterna av ett aktivt 

musicerande 
 

I arbetet med mina adepter verkar deras ringa erfarenhetsgrad av eget aktivt musicerande 

inte ha påverkat utgången. Trots att de egna upplevelserna av skapande av musik hos mina 

adepter varit så begränsade, har förståelsen för och inlevelsen i musikens innebörd i arbetet 

varit oerhörd. Utan verbala instruktioner och med enbart pianots toner som ackompanje-
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mang till deras trummande har de lyckats lösa de koder som presenterats, tack vare det 

musikaliska minnets och de perceptuella och motoriska funktionernas korrelation. 

 

Människors aktiva musicerande kan visa sig ha väsentligt större betydelse för utvecklingen 

av hjärnans spatiala tänkande än vad aktivt lyssnande har. Medan forskningen pekar på att 

Mozarts musik kan (om än tillfälligt) förhöja hjärnans förmåga till bl.a. problemlösningar, 

finns det tydliga tecken på att det egna skapandet och upplevandet av eget musicerande 

(såsom när man lär sig behärska och sedermera bemästra ett instrument) leder till en långt 

mer varaktig utveckling av de spatiala och abstrakta förmågorna. Musikens betydelse för 

människan i fråga om språkutvecklingen har inte kunnat fastställas, och förhållandet 

mellan musik och motorik har inte heller bevisats ha en för människan nödvändig 

evolutionär funktion. Däremot är det svårt att förneka eller förringa de känsloyttringar som 

ett såväl passivt som aktivt musicerande eller rytmiserande kan frammana. Den 

skapelseprocess som en musikant genomgår, eller den musikaliska resa en konsertbesökare 

får uppleva, måste rimligtvis fylla någon mänsklig funktion, annars hade dessa upplevelser 

knappast varit så starka.  
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7  Slutsats 
 

Det finns vetenskapliga belägg för att musikalisk stimulans, såväl passiv som aktiv, har 

inverkan på både motoriska och språkliga områden i den mänskliga hjärnan. Dock har det 

kunnat konstateras att medan passivt lyssnande på musik utvidgat det spatiala och det 

abstrakta tänkandet tillfälligt, har aktivt musicerande gett en betydligt större effekt som har 

visat sig i form av ökad hjärnaktivitet och förändringar i främst den motoriska barken och 

hörselbarken. Denna ökade hjärnaktivitet innebär att frågeställningen om musikens 

inverkan på människans motoriska och språkliga funktioner är adekvat. Sett till graden av 

dess utsträckning blir bedömningen helt och hållet individuell, men att musiken kan 

påverka människans motoriska och språkliga funktioner (och gör det) är ett faktum. 

 

FMT-metodens tillgång är att den tillhandahåller möjligheten till eget musicerande och 

därmed tillfället för den aktive terapideltagaren att utveckla sin potential. En kontinuerlig 

behandling skapar förutsättningar för en förbättrad motorik vilket sedermera ökar de 

språkliga förmågorna. FMT-metodens kodstrukturer förstärker indirekt adeptens rörelser 

och hjälper adepten till samverkan för att så småningom automatisera dennes 

rörelsemönster och utveckla dennes förmågor. Svaret på den frågeställningen om FMT-

metodens betydelse för individens motoriska och språkliga utveckling får således en 

individuell prägel – behandling enligt FMT-metoden leder till förbättrade motoriska och 

perceptuella förmågor vilket i sin tur kan öka den språkliga benägenheten, förutsatt att 

individen besitter den motivation som krävs för denna utveckling. 

 

I mitt arbete med de två fallen som bedömning inser jag den oerhörda vikten av att som 

FMT-terapeut vara flexibel i sin yrkesroll; att behärska den grundläggande teorin bakom 

metoden till fullo och att följa dess regler, samtidigt som man skapar nya förutsättningar 

för adepten genom att finna nya vägar, att presentera nya alternativ som lockar fram 

rörligheten och kreativiteten, som således bidrar till en fortsatt utveckling hos adepten. 

 

Att fenomenet som vi kallar musik har en så stark neuropsykologisk påverkan på oss 

människor, unga som gamla, är i korta ordalag svårt att förklara. Därför är det fascinerande 
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att man med enbart musiken som språk kan påbörja en utveckling av människans 

funktioner, utan att behöva yttra ett enda ord. Den funktionsinriktade musikterapins syfte 

och mål, att förbättra en människas motoriska och perceptuella funktionsnivåer, visar sig 

då den förberedde och kunnige terapeuten, tillsammans med den motiverade adepten, 

samspelar för att nå målet. Det finns ingen tidsplan för att nå målet – man måste ge det tid, 

helt enkelt. 
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