
Musikhögskolan Ingesund 671 91 Arvika 

Tfn 0570-385 00 Fax 0570- 804 38 
Info@imh.kau.se www.imh.kau.se 

 

 

 

 

 

 

Marie Hiding Olsson 
 

 
 

FMT – en plats i skolan! 
 

för lättare läs- och skrivinlärning 
 
 
 

Examensarbete 15 hp 
 
 

Utbildningen i  
Funktionsinriktad Musikterapi (FMT) 

 
 
 

Datum: 2013-05-28 
Handledare: Barbro Matsson 

  



 
 

 
 

 

2 

Sammandrag 
 

 

 

I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi. Mitt 

syfte har varit att ta reda på hur FMT kan stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i 

skolan. Jag beskriver i två fallbeskrivningar hur jag har arbetat med FMT med två elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

Min slutsats är att FMT har en plats i grundskolan. Med FMT som resurs, skulle fler elever 

kunna fångas upp och få stöd med läs- och skrivinlärning. Fler elever skulle kunna ta till 

sig skolans undervisning och därigenom klara skolans mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi, Perception, Ickeverbal, 

Läs- och skrivsvårigheter, 
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1  Inledning 

 

 

 

Under tre år har jag studerat till FMT-terapeut i Arvika, Värmland. 27 gånger har jag tagit 

mig de 26 milen till Musikhögskolan Ingesund. Det har varit värt varenda minut. I mitt 

examensarbete beskriver jag två adepter som bl. a. har svårt att läsa och skriva i skolan.  

 

Jag vill passa på att tacka min familj, mina lärare, mina klasskamrater och inte minst alla 

adepter som har fått stå ut med mina felspelningar under dessa tre år. Tack! 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med detta examensarbete är att informera personal inom framförallt skolan, om 

FMT-metoden och undersöka hur man med hjälp av FMT kan stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Min frågeställning är: På vilket sätt kan FMT-metoden vara till stöd för elever med läs- 

och skrivsvårigheter?  

 

 

 

1.2 Min bakgrund 
 

Jag har arbetat som förskollärare vid en förskola med barn i åldern ett till fem år, i en 

mellanstor stad i närmare 20 år. I hela mitt yrkesliv har jag upplevt att jag inte har någon 
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bra metod för de barn som inte har någon diagnos, men som har bl.a. koncentrations-

svårigheter. Hösten 2009 träffade jag en FMT-terapeut som anställdes vid den förskola där 

jag arbetade. Jag blev imponerad av FMT-metoden som hon berättade om under ett kvälls-

möte. 

 

Det här var precis den metod jag skulle behöva för att kunna stödja och hjälpa barn med 

bl.a. koncentrationssvårigheter. Jag sökte till utbildningen och blev antagen. Ett av kraven 

för att bli antagen till utbildningen var att kunna spela piano, vilket jag aldrig hade gjort. 

Efter att ha tagit kontakt med en pianolärare började jag ta lektioner, men det var ont om 

tid. Det var endast sex månader kvar innan antagningsprovet. Vi träffades varannan vecka 

och jag gjorde min hemläxa noga varje gång. Det lyckades tydligen. Mitt pianospel har 

utvecklats mycket under dessa tre år och jag känner mig stolt över att jag kan spela piano 

och därmed arbeta med FMT. 

 

Jag känner stor tilltro till metoden efter dessa tre år, och jag är övertygad om att jag 

kommer att kunna stödja och hjälpa många barn i framtiden. 
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2  Bakgrund 
 

 

 

I följande kapitel beskriver jag kortfattat musikterapins historia, både internationellt och 

nationellt. Jag beskriver även FMT-metoden, dess mål och hur den utförs. 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia 
 

”När nu anden från Gud kom över Saul, tog David harpan och spelade; då kände Saul 

lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom.” 

1 Sam 16:23 

 

Att bota, lindra och hela med hjälp av musik – det är musikterapi. I Gamla Testamentet kan 

man läsa om hur David kunde avhjälpa Kung Sauls depression, genom att spela på harpan. 

(Ruud 1982, s. 7) 

 

Att använda musik terapeutiskt har en lång historia. Pythagoréerna hade redan på 500-talet 

f.Kr. en uppfattning om musik och terapi i medicinskt syfte (Ruud 1982, s. 71–72). 

Musikterapin uppstod som en modern behandlingsform efter andra världskriget i USA. Där 

användes terapin framförallt till att rehabilitera de många krigsoffren. I Europa var musik 

en behandlingsform ända till slutet av 1800-talet. Därefter höll musikterapin som 

behandlingsmetod på att mista sin plats. Det var endast genom publikationer som idéerna 

hölls levande. 1959 etablerades den första utbildningen för musikterapeuter vid Musik-

högskolan i Wien. I ca tio år var det den enda skolan det gick att få en sådan utbildning 

(Ruud 1982, s. 24–25). 
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2.1.1 Musikterapin i Sverige 
I Sverige omtalas musikterapi från mitten av 1950-talet. Det var en planlagd musik-

verksamhet med bestämda mål. Det förekommer två olika former av musikterapi: 

”Pedagogisk” och ”Klinisk”. Det dröjde ända till 1974 innan den första korta kursen i 

musikterapi hölls i Sverige. Föreläsarna kom från de nordiska grannländerna, som hade 

kommit längre på musikterapiområdet än Sverige. Samma år som kursen hölls bildades 

SFM: Svenska Förbundet för Musikterapi, vilket bl.a. hade som syfte att verka för 

utbildning i musikterapi. 

 

I början av åttiotalet startades den första kursen i musikterapi vid Kungliga Musik-

högskolan i Stockholm (Granberg 2004, s. 15–16). Lasse Hjelm grundade 1987 Musik-

terapiinstitutet i Uppsala och en treårig utbildning i Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) 

startade. Utbildningen erbjöds på halvfart. Året efter, startade FMT-utbildningen även vid 

Musikhögskolan Ingesund, Arvika (Hjelm 2005, s. 16). Idag finns endast utbildningen kvar 

vid Musikhögskolan Ingesund.  

 

 

 

2.2 FMT-metoden  
 

Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) beskrivs av Hjelm, som en ickeverbal behandling 

och den utförs alltid individuellt. Kommunikationen sker med hjälp av instrument. Det 

ges inga kommentarer eller anvisningar, inte heller verbalt beröm. Metoden är en 

neuromuskulär behandlingsmetod, som enkelt uttryckt betyder att hjärnan kan få möjlighet 

till utveckling när adepten (den som terapeuten arbetar med) utför nya rörelser.  
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Vad står då dessa bokstäver för? FMT: 

– F står för Funktionsinriktad. Begreppet står för en helhetssyn på människan, dvs. 

samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelsemönster, kroppskontroll, andning och 

koncentrationsförmåga.  

– M står för Musik. Musiken i sig är inget mål utan ett medel för att uppnå andra utom-

musikaliska mål. Musiken används dessutom istället för det verbala språket, eftersom 

metoden är ickeverbal. 

– T står för Terapi och innefattar behandling och vård. Syftet med behandlingen är att höja 

funktionsnivån så långt det är möjligt hos den behandlade. FMT är en metod där man 

arbetar förebyggande, stärker och stödjer barn och vuxnas fysiska, psykiska och sociala 

utveckling. Som FMT-terapeut kan du bland annat arbeta inom förskola, grund-/särskola, 

omsorgsverksamhet, äldreomsorg, psykiatri och rehabilitering/habilitering (Hjelm 2005, s. 

11). (Musikhögskolan Ingesund 2013). 

 

 

2.2.1 Teoretisk bakgrund 
Lasse Hjelm arbetade 1975–76 på Akademiska sjukhuset, Folke Bernadottehemmet, i 

Uppsala med barn och ungdomar med CP-skador. Här började FMT-metoden ta sin form. 

Han hämtade många tankar och inspiration från flera teoretiker, bl. a från Britta Holle. 

Hon arbetade som sjukgymnast och gymnastiklärare. Holle skrev även böcker om barns 

motoriska utveckling.  

 

De primitiva delarna av centrala nervsystemet, hjärnstammen och ryggmärgen är 

utvecklade redan vid födseln. I början är därför alla rörelser reflexmässiga, ofrivilliga 

motoriska reaktioner. Den nyfödde rör armar, ben och hela kroppen samtidigt, s.k. 

totalrörelser. Även medrörelser är vanligt hos den nyfödde. Medrörelser kan förekomma 

hela livet när komplicerade rörelser ska utföras. Så småningom utvecklas cortex 

(hjärnbarken) alltmer, fler nervbanor myeliniseras, (dvs. vit hjärnvävnad av den fett-

liknande substansen myelin isolerar nervbanorna och får nervsignalerna att gå fortare). 
Totalrörelserna försvinner och de viljemässigt styrda rörelserna blir alltmer säkra. När 
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hjärnan inte längre behöver tänka hur rörelser ska utföras är den automatiserad. Barnet kan 

t.ex. prata med en kamrat samtidigt som han/hon cyklar (Holle 1987, s. 20–21). 

 

Hjelm stödjer FMT-metoden utifrån Jean Piagets utvecklingsteoretiska grunder. ”Varje 

utvecklingssteg möjliggöres endast av föregående steg” (Hjelm 2005, s. 74). Det betyder 

att barnet inte utvecklar nästa steg innan han/hon hanterar det föregående.  

 

Hjelm inspirerades av Jean Ayres, som bl. a är författare till boken ”Sinnenas samspel hos 

barn”, 1979. Varje sinne sänder olika slags information till hjärnan. Sinnesintrycken är 

nervsystemets näring. Nervsystemet använder informationen från sinnena för att kunna 

utföra fysiska och psykiska handlingar. Hjärnan behöver ständigt ha ny information från 

sinnena för att utvecklas och fungera tillfredställande (Ayres 1988, s. 44). 

 

Gunnar Kylén var bl. a psykolog vilken Hjelm också inspirerades av. Kylén forskade om 

att utveckla ny kunskap om utvecklingsstörning. Han skriver om helhetssynen om 

människan och hur människan utvecklar sin personlighet i samspel med miljön. Han menar 

att människans känslor, sociala färdigheter och intellektuella förmåga hänger nära samman 

(Vårdguiden 2012). 

 

 

2.2.2 Ickeverbal 
”Man kan inte organisera en hjärna med ord, således kan man inte organisera en 

människa med ord” (Hjelm 2005, s. 12). Det kan gå åt mycket energi när människor 

samtalar muntligt. När adepten utför en spontan rörelse kan signalen gå direkt till de 

sensoriska delarna av hjärnan, utan att ta omvägar förbi språkliga och intellektuella 

tolkningar (Hjelm 2005, s. 188). 
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Det finns ett system i hjärnan som kallas ”Interna belöningssystemet”. När det finns en 

målbild ex att slå på trumman tillräckligt hårt och när detta uppnås upplevs lycka. Det 

behövs inget verbalt beröm, utan belöningssystemet ger återkoppling på överens-

stämmelsen mellan mål och resultat och bidrar till förstärkning av de nätverk som deltagit i 

handlingen. Starka kopplingar i hjärnan bildas. Det krävs mycket för att bryta ner dem igen 

(Föreläsning Gunnar Smideman). ¹ 

 

 

2.2.3 Terapeutens arbetssätt  
Terapeutens verktyg är ett piano. Kroppsspråket bör vara återhållande för att inte vara 

dömande eller instruerande. Behandlingen ges endast individuellt. Terapeuten startar med 

de enklaste modellerna för att sedan successivt bygga ut dessa. Det gäller att välja rätt kod 

för ögonblicket och även att kunna byta kod när det behövs. Att ”spela med” adepten är 

terapeutens uppgift, inte att ”spela för” (Hjelm 2005, s. 12–14, 124–125).  

 

 

2.2.4 Rummet 
Rummet bör se likadant ut vid inledningen av varje terapitillfälle. Instrumenten är 

placerade på bestämda platser, som alltid är desamma. Igenkännandet skapar trygghet. Inne 

i rummet förs inga samtal. Om terapeuten behöver prata med adepten, görs det utanför 

FMT-rummet. Rummet ska vara så avskalat som möjligt, dvs. ge så få sinnesintryck som 

möjligt, för att utesluta störande moment (Hjelm 2005, s. 128). 

 

 

___________________________ 
1 Gunnar Smideman, FMT-terapeut och lärare i neurologi och psykiatri vid musikterapiutbildningen 
Musikhögskolan Ingesund. (2012-03-21) 
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2.2.5 Attribut 
Piano, justerbara stolar och sittpallar, samt slaginstrument är basen. Slaginstrument i form 

av trummor och cymbaler är adeptens redskap och pianot är terapeutens. Varför just 

trummor? En förklaring är att trummor och cymbaler varken är bundna till en enskild ton 

eller ackord. Adepten behöver inte ha någon förkunskap om instrumenten. Dessutom är 

trummor och cymbaler ställbara och terapeuten kan därför anpassa deras läge utifrån 

adeptens behov. Det ingår även olika sorter av trumstockar, för att bl. a. utveckla handens 

alla utvecklingssteg. Korta, långa, tjocka, smala och trekantiga stockar är några exempel.  

 

En mängd blåsinstrument som ACME-instrument (i form av gök, duva, kråka och anka) 

tågvisslor och förpreparerade blockflöjter ingår också i attributen (Hjelm 2005, s. 129–

130, 199). 

 

 

2.2.6 Koder 
Hjelm har utvecklat ett unikt kodsystem. Kodsystemet är byggt utifrån Jean Piagets 

utvecklingsteoretiska processer. Det finns ett tjugotal koder som används. För varje kod 

finns en melodi och till den, en speciell uppställning av attribut. Detta tillsammans kallas 

för en kod. Det finns inget utrymme för improvisation, utan koderna spelas utifrån de 

specialkomponerade melodislingorna. 

 

Genom adeptens igenkännande av melodier utvecklas associations- och minnesfunktioner. 

Det är en trygghetsaspekt att känna igen melodierna, därför används ingen improvisation. I 

och med detta binds inte arbetet med adepten till en speciell terapeut, utan en annan 

terapeut kan ta över arbetet med adepten vid lång frånvaro exempelvis. Musiken i sig är ett 

medel – inget mål (Hjelm 2005, s. 64, 191). 
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2.2.7 Observationspunkter 
Inom FMT arbetar terapeuten utifrån ett antal för FMT specifika observationspunkter, för 

att iaktta och analysera adeptens olika funktioner: 

 

Samverkan 

Samverkan är den första observationspunkten terapeuten observerar. Det kanske viktigaste 

momentet är, att en samverkan mellan adept och terapeut byggs upp. Genom musiken, utan 

förmaningar eller instruktioner lockar terapeuten adepten att samverka med denne. Har 

adepten förmågan att samverka med terapeuten? Tar adepten emot och ger tillbaka 

trumstockar och flöjter?  Det här är några frågor terapeuten söker svar på när det gäller 

samverkan (Hjelm 2005, s. 213). 

 

Stabilitet 

Ett begrepp inom FMT är KFU dvs. Känsla För Underlaget. När adepten har ett optimalt 

sittande ska sittknölarna vara aktiva, som med sin muskulatur påverkar aktivering av rygg, 

svank och nacke. I det optimala sittandet har adepten även stabil kontakt mellan fötter och 

golv. Här observerar terapeuten bl. a hur adepten sitter på stolen. Behöver adepten hålla i 

sig i stolen för att hålla balansen? (Hjelm 2005, s. 204). 

 

Sidoskillnad  

Det är ofta så att en sida är mer dominant än den andra. Vissa sidorörelser utförs bättre 

med den ena handen än den andra, som att t.ex. skriva med höger hand. Om sidoskillnaden 

blir alltför stor, kan det påverka inlärningsförmågan/koncentrationen i ett klassrum för en 

elev. Terapeuten observerar skillnaden mellan adeptens båda kroppssidor. Ibland kan s.k. 

medrörelser observeras hos adepten. Det kan innebära en ofrivillig rörelse av hand, fot 

eller munrörelser (Hjelm 2005, s. 205). 

 

Separata sidorörelser 

Att kunna utföra separata sidorörelser är en förutsättning många gånger för att t.ex. klippa i 

pappret med ena handen och hålla fast det med den andra, eller att kunna växla med ena 
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handen när man kör bil och hålla kvar den andra handen på ratten. Kan adepten utföra två 

olika rörelser samtidigt på trummorna? (Hjelm 2005, s. 205–206). 

 

Bålrotation 

Bålrotation är när överkroppen vrids och underkroppen är stilla. Hjelm menade att bål-

rotationen utvecklas från 8 mån till 12 år. Han hävdade att det finns ett samband mellan 

försenad bålrotation och inlärningssvårigheter, även när det gäller stavning och läsning. 

Här observerar terapeuten hur adepten rör sig. Är underkroppen still när överkroppen 

vrids? (Hjelm 2005, s. 206). 

 

Korsrörelser 

Korsrörelser innebär att höger eller vänster hand/arm korsar och utför en rörelse 

eller aktivitet på motsatt sida av kroppens tänkta mittlinje (medianlinjen). De båda 

hemisfärerna (hjärnhalvorna) måste kunna samverka för att rörelsen ska kunna 

genomföras. Det är många faktorer som spelar in i denna korsrörelse och förutsätter en 

välutvecklad förbindelse via hjärnbalken. Hur klarar adepten att utföra korsrörelsen? 

(Hjelm 2005, s. 207–208). 

 

Handfunktion 

Spädbarnets första rörelser är reflexrörelser. Gripreflexen är en sådan. Så småningom 

hämmas gripreflexen och barnet kan nu medvetet släppa taget om ett föremål. Greppet 

utvecklas från inåtvridet grepp, pronerat, vidare till ett vuxengrepp som är utåtvridet, 

supinerat (Holle 1987, s. 50, 53–54). 

 

Ett barn undersöker i huvudsak sin omvärld med sina händer. Man kan säga att barnet 

uppdaterar sin hjärna. Genom att observera en adepts handfunktion kan terapeuten avslöja 

hur långt en adept har kommit i sin utveckling. Därefter kan terapeuten anpassa till rätt 

behandling. Handfunktionen påverkar förutsättningarna, enligt Hjelm, att kunna utveckla 

sin läs- och skrivförmåga. Hur håller adepten i trumstocken? Tvärgrepp (handen hålls 

tvärsöver pennan med handen och tummen nedåt), toppgrepp (handen hålls ovanpå pennan 
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med handryggen uppåt), pronerat (handflatan pekar ifrån dig) eller supinerat (handflatan 

pekar emot dig)? (Hjelm 2005, s. 208–209). 

 

Handledsfunktion 

Handledsfunktonen är viktig för att bl.a. kunna utföra en preciserad rörelse. Om inte 

handledsfunktionen är tillfredställande kan adepten ha ett löst grepp och tappa trumstockar. 

Handleden kan också vara stel eller supinerad, handleden vrids uppåt/framåt (Hjelm 2005, 

s. 209). 

 

Modell/Logik 

Adeptens förmåga till problemlösning analyseras vid denna punkt, såsom att kunna avläsa 

rummet med utplacerade instrument och kunna helt utan instruktioner finna en struktur för 

just den modell som finns uppställd framför adepten. Här bearbetas adeptens förmåga till 

planerade handlingar. Löser adepten den kod terapeuten har ställt fram? (Hjelm 2005, s. 

209). 

 

Perception 

Ordet perception betyder varseblivning dvs. hur olika sinnesintryck tolkas. För att en 

människa ska kunna fungera optimalt behöver alla sinnen fungera tillsammans. Detta 

kallas för sinnesintegration eller sensorisk integration. Alla sinnen sänder information till 

hjärnan, som i sin tur ska bearbeta och sortera ut de signaler som är viktigt för den här 

individen just nu. I FMT observeras de visuella, auditiva, taktila, vestibulära och 

proprioceptiva perceptionerna.  

 

Visuella, synen. Här observerar terapeuten om adepten uppfattar alla instrument, även om 

de flyttas ut till sidorna. 

Auditiva, hörsel. Uppfattar adepten att terapeuten slutat spela? Hur är det med andra ljud? 

Taktila, känsel. Hur ser det ut när adepten tar flöjter och ACME-instrument? Hur håller 

adepten i trumstockarna? 
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Vestibulära, balansen, gravitation. Blir adepten yr när denne går runt i ring och spelar på 

trummor? 

Proprioceptiva, muskler och leder. Hur hårt slår adepten på trummorna? Kan adepten 

avgöra hur långt borta trumman står i förhållande till sig själv? (Hjelm 2005, s. 210). 

 

Koordination hand – fot 

När rörelsen är fullt utvecklad samverkar kroppens övre del, här i form av handen, och 

kroppens nedre del, här i form av foten. Genom att barnet klättrar, springer och hoppar kan 

denna samverkan utvecklas. När samverkan mellan handen och foten inte fungerar, kan 

terapeuten observera det genom att handen och foten inte slår samtidigt på virvel och 

bastrumma. Rörelsen är inte synkroniserad (Hjelm 2005, s. 211). 

 

Andningskoordination 

Kroppens hållning och stabilitet påverkas av andningen. Syresättningen av blodet påverkas 

också av andningen samt även talet. Terapeuten observerar hur adepten blåser i flöjter och 

ACME-instrumenten. Hur hårt/löst blåser adepten? Går det åt lagom mycket luft? (Hjelm 

2005, s. 198). 

 

Helhetskoordination 

Här observerar terapeuten helheten hos adepten. Använder adepten lite eller mycket 

energiåtgång för att få den optimala rörelsen? Hur fungerar adeptens rörelser och andning?  

(Hjelm 2005, s. 211). 

 

 

2.2.8 MUISK – MUsik Inför SKolan 
MUISK är den andra delen av FMT-metoden. Det är en musikverksamhet i grupp. Genom 

minimalt med verbala instruktioner får barnen uppleva musik genom anpassade aktiviteter. 

Verksamheten riktar sig först och främst till sexåringar, men kan även genomföras med 

både yngre och äldre barn. MUISK kan även användas med vuxna, men kallas då för t.ex. 

musikgympa. 
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I MUISK finns både utommusikaliska- och musikaliska mål. I de utommusikaliska målen 

nämns att stärka barnens motoriska utveckling och koordinationsförmåga, stärka deras 

perceptuella utveckling och helhetsutveckling, samt även utveckla barnens fantasi och 

uttrycksförmåga. Musikaliska mål är, att skapa en positiv attityd till musik och stimulera 

barnens intresse för musik, samt föra barnen i kontakt med olika slag av musik och lägga 

en grund för ett aktivt musicerande.  

 

Hur går det till? Terapeuten sitter vid pianot och spelar och sjunger. Vid sin sida har 

terapeuten, en person som agerar ”spegel”. Han/hon gör rörelserna till sångerna. Spegeln 

ger inga muntliga instruktioner och heller inget ”rättande”. Det finns inget som är rätt och 

fel. Barnen blir härmed mer uppmärksamma, än vid verbal instruktion och uppövas i 

avläsning, vilket är grundläggande för deras fortsatta utveckling.  

 

MUISK har sexåringarna en gång i veckan. Aktiviteterna byggs upp stegvis för varje 

vecka. Här måste givetvis terapeuten anpassa nivån efter den grupp han/hon arbetar med. 

Varje pass börjar och slutar alltid på samma sätt, vilket skapar trygghet. Det är viktigt att 

enbart skapa positiva upplevelser. I MUISK ställs inga krav, utan gruppen arbetar med 

musik, upplevelse och utveckling (Hjelm 2005, s. 141–147). 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Under mitt andra år på utbildningen arbetade jag med sex adepter. I följande avsnitt har jag 

valt att beskriva om arbetet och dess resultat med två av dessa. Namnen på adepterna är 

fingerade.  

 

 

 

3.1 Kort fakta om läs- och skrivsvårigheter 
 

Läs- och skrivsvårigheter, är ett samlingsbegrepp som inbegriper alla typer av svårigheter 

med att läsa, stava och skriva (Persson 1997, s. 65). Dyslexi, ordet betyder dåligt läsande, 

är ett biologisk orsakat tillstånd som ger sig tillkänna i första hand som speciella 

svårigheter med att lära sig läsa, stava och räkna (Persson 1997, s. 29). 

 

Alfabetet är egentligen en genialisk uppfinning. Ett antal krumelurer – bokstäverna – blir 

till ord. Vid högläsning omvandlas de skrivna orden till talat språk. Detta kallas avkodning. 

Att förstå hur bokstäver och språkljud hänger samman är nödvändigt för att kunna läsa och 

skriva. Efter en tid av träning har de flesta barn automatiserat sin avkodning. Det krävs ett 

rimligt flyt för att barnet ska förstå vad det läser. I början brukar barn skriva ljudenligt, 

precis som det låter. Men med mer kontakt med skriftspråket brukar avkodningen 

automatiseras.  

 

Att barnet har ett rikt ordförråd har stor betydelse för läsförståelsen. Har han/hon hört ordet 

skymning får det en innebörd i meningen ”Vi väntar med att gå ut till skymningen faller”. 

För ett barn som aldrig har hört ordet skymning kan meningen bli svårtolkad.  
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Minnet är en viktig del som måste fungera. Speciellt arbetsminnet är viktigt för 

läsförståelsen. Det är den typ av minne som kan hålla kvar information i huvudet tills 

individen utfört handlingen som varit planen med minnesinkodningen. Ett exempel på 

detta är att läsa ett telefonnummer och komma ihåg det tills uppringningen är gjord. Vid 

läsning är det viktigt att komma ihåg vad som stod i början av sidan, annars är risken stor 

att läsaren tappar tråden. ”Barn med dyslexi har ofta nedsatt arbetsminne” (Andersson 

2006, s. 7–9). 

 

Vad kan följden bli för en elev som inte lyckas lära sig läsa och skriva i skolan? Ett barn 

som börjar i första klass och som har en normal emotionell utveckling kan förändras totalt 

efter att har upplevt misslyckanden i sin första läs- och skrivinlärning. Det blir tydligt att 

de andra behärskar något som han/hon själv inte förstår. Självkänslan sjunker. Barnet kan 

visa att det är tråkigt att gå till skolan och kan reagera med utagerande eller bli inåtvänd. 

 

Med en svag självtillit sviktar såväl uthållighet som koncentration för individen. Får denne 

inte rätt hjälp kan problemen bestå även till vuxen ålder. Det kan i sin tur påverka både 

studier och yrkesval. Eleven behöver både hjälp med att bygga upp självkänslan och hjälp 

med att komma tillrätta med sina läs- och skrivsvårigheter (Druid Glentow 2006, s. 15). 

 

 

3.1.1 Orsaker 
Vid olika medicinska undersökningsmetoder har det påvisats att dyslexi har orsakats av 

både anatomiska och neurofysiologiska störningar i hjärnan. Ericsson har i sin bok 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter angett ett antal rön av forskare. Två forskare har 

konstaterat att barn med dyslektiska problem har avsaknad av normal asymmetri mellan 

höger och vänster hjärnhalva. 

 

Barn med biologisk sen mognad kan uppvisa tecken på läs- och skrivproblem. I en 

undersökning uppvisade flera elever med dyslexi även tecken på dålig motorik. Två andra 

forskare framhåller bl. a. en störd perception som en viktig förklaring till dyslektiska 
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problem. En förklaring till dyslexi kan vara betydelsen av störd avkodning. Flera av 

forskarna menar att ärftlighet utgör den största orsaken. Även läs- och skrivsvårigheter har 

ärftliga faktorer som bakgrund (Ericson 2001, s. 47–53). 

 

 

 

3.2 Jenny 
 

Jenny är en sprallig och glad flicka som går i femman i en liten förortsskola. Skolan ligger 

ca 1 mil utanför stadens centrum. Det är en F–6 skola. Jenny tycker om allt som har med 

djur att göra. Själv rider hon och ägnar mycket tid åt familjens hundar. Att sitta still i 

skolan tycker Jenny inte om. Hon har svårt att hänga med i skolan och orkar inte riktigt 

koncentrera sig på lektionerna. Jenny tycker att det är svårt att läsa och skriva. Hon har inte 

varit på någon utredning för dyslexi. Det finns även läs- och skrivsvårigheter i Jennys 

släkt. Både hennes pappa och flera led bakåt i släkten har dessa svårigheter. 

 

 

 

3.3 Arbetet med Jenny 
 

Jenny och jag träffades första gången i augusti 2011. Vi hann träffas 23 gånger fram till 

maj 2012. Jenny kom in i rummet nyfiken och glad. Hon satte sig på stolen, ihopsjunken 

och med uppdragna ben under stolen. Jag gav henne två trumstockar och hon började spela 

på trummorna. Hon uppfattade när melodislingan var slut och hon gav mig trumstockarna.  

Alla modeller jag ställde upp löste hon. Jenny spelade ryckigt och med hårda, 

okontrollerade slag på attributen. Trumstockarna höll hon med ett toppgrepp. Handlederna 

var stela och hon hade medrörelser runt munnen, hon knep ihop läpparna, när hon spelade. 
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Bålrotationen var ganska stel. Jenny växlade själv mellan ACME-instrumenten gök och 

duva, men hon blåste svagt.  

 

De följande gångerna var Jenny orolig i rummet. Hon sprang fram till dörren och lyssnade 

på ljud utanför. När jag plockade undan attribut och ställde fram nya modeller, trummade 

hon med händerna på stolen och på trummorna. Hon började spela fortare och fortare. Jag 

observerade även att Jenny hade låg muskeltonus. Hon fick hjälpa till att hålla i den vänstra 

handen med den högra när vi spelade en längre stund. 

 

De sex följande gångerna löste inte Jenny modellen som jag ställde upp redan första 

gången och som hon då löste. Den består av en virveltrumma med en cymbal på varje sida, 

med syftet att hon först skulle spela med båda händerna på virveln och sedan med båda 

händerna på varsin cymbal som i ett V. Den sjunde gången löste hon den modellen. 

 

Varje gång jag gjorde en ny modelluppställning av trummorna, spelade hon i luften 

ovanför trummorna och sökte med blicken hur modellen skulle spelas. Jenny fick ofta sitta 

på en pilatesboll och spela. Genom att lägga böcker under de bakre stolsbenen kunde jag 

tippa stolsitsen framåt. Jag satte även fotpallar under fötterna på Jenny, men hon satte inte 

sina fötter på dem, utan hon satt då bredbent istället. 

 

Efter den sjunde gången började Jenny att blåsa lagom hårt i flöjter och ACME-

instrumenten. Nu fick hon även spela sittande på en pilatesboll med en ank-pipa i munnen.  

Hon fick spela med många olika sorters trumstockar: korta, tjocka, trekantiga, trumstockar 

med tennisbollar på och trumstockar med stora träpärlor på. Hon fick också spela med 

”piggbollar”.  

 

Den fjortonde gången introducerade jag bastrumman för Jenny. Hon fick balansera upp 

kroppen genom att hålla i sig i stolen. Den 22:a gången tog jag återigen fram bastrumman. 

Samtidigt ställde jag fram två cymbaler och gav Jenny två trumstockar, en i varje hand. 

Hon koordinerade med händer och fötter och spelade samtidigt på attributen.  
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Mot slutet av läsåret började Jenny att spela lugnare, tempot var lagom. Hon satt kvar på 

stolen under tiden jag tog bort trummor och ställde fram nya modeller. Fortfarande knep 

Jenny ihop med munnen när hon spelade. 

 

 

 

3.4 Resultat av arbetet med Jenny 
 

Under de 23 tillfällen Jenny och jag träffades, utvecklades hon mycket i FMT-rummet. De 

första gångerna var hon orolig och hade svårt att vara still. Mot slutet av läsåret var hon 

lugnare och orkade koncentrera sig längre stunder. Hennes rörelser har blivit mer 

kontrollerade och hon kan avgöra hur hårt hon ska slå på trumman för att det ska bli lagom 

hårt. Även handlederna har fått mjukare rörelser. Hon håller trumstockarna med ett vuxen-

grepp (s. 14). 

 

Jennys stela bålrotation har utvecklats. Nu har hon en början till en bålrotation. I början på 

varje session sitter Jenny ihopsjunken och drar upp benen under stolen. I slutet av 

sessionen har hon en bättre KFU med båda fötterna stadigt mot golvet och kroppen är i 

upprätt läge. 

 

Vid några tillfällen spelar Jenny utan att knipa ihop munnen, men för det mesta kniper hon 

fortfarande ihop den. Vid varje terminsslut har jag haft samtal med föräldrarna. De har 

upplevt att Jennys koncentrationsförmåga har blivit bättre. Hon orkar hålla fokus längre 

stunder, än innan hon började med FMT.  
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3.5 Adam 
 

Adam är en pojke som går i sexan i en landsortsskola. Skolan är en F–6 skola. Adam är en 

glad pojke som tycker om att spela fotboll. Han har även ett brinnande intresse för miljön. 

För något år sen blev han utsedd till ”Årets Miljöhjälte”. Det var ett reportage om Adam i 

den lokala tidningen.  

 

Adam har det inte lätt i skolan. Han tycker det är svårt att läsa och skriva. Han har varit på 

utredning för dyslexi, vilket inte kunde påvisas. Eftersom Adam har svårt med läsning och 

skrivning är det svårt för honom att hänga med i skolan. Han halkar efter i de flesta ämnen 

och snart är det dags för Adam att börja i högstadiet. Även pappan till Adam hade det 

besvärligt i skolan med läsning och skrivning. Det finns även släktingar längre bak i 

släktledet som har haft liknande problem. 

 

Adams mamma hörde talas om FMT-metoden och började leta efter denna i vår stad. Hon 

kom i kontakt med min lärare, som sa att jag behövde ha adepter. På så sätt kom jag och 

Adam i kontakt med varandra.  

 

 

 

3.6 Arbetet med Adam 
 

Adam och jag träffades första gången i augusti 2011. Fram till maj 2012 hann vi träffas 23 

gånger. Jag ställde fram en virveltrumma med en cymbal på varje sida av den, med syftet 

att han först skulle spela med båda händerna på virveln och sedan med båda händerna på 

varsin cymbal som i ett V och jag gjorde en observation. Utifrån observationspunkterna 

kunde jag se att det var stabilitet, handfunktion, den proprioceptiva perceptionen och 

bålrotation som han behövde bearbeta. Adam höll trumstockarna löst och greppet var 

pronerat (s. 14). Slagen mot trummorna var hårda och klumpiga. Han fick flytta ut höger 
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ben för att inte trilla av stolen. När Adam spelade från höger till vänster hade han ingen 

bålrotation överhuvudtaget. Underkroppen följde med överkroppen vid vridmomenten.  

 

Andra gången löste han inte modellen som jag har ställt fram, så som han gjorde första 

gången, en virveltrumma och två cymbaler i ett V. Adam spelade hur som helst med 

trumstockarna och stoppade inte när jag har slutat att spela på pianot. Under hans fötter 

satte jag två fotklossar. 

 

Jag ställde upp, en virveltrumma och två cymbaler på rad. Här ska adepten spela ett slag på 

varje instrument från vänster till höger och inte på tillbakavägen. Nu löste han modellen, 

med en trumstock i taget. När han fick en trumstock i varje hand tappade han modellen. 

Höger trumstock stannade kvar vid den första trumman och kom inte över kroppens tänkta 

medianlinje. 

 

Adam hade en slapp hållning i hela kroppen. Jag tog bort stolen och han fick spela stående, 

då kunde han räta upp kroppen bättre. När han spelade med höger hand, var det en antydan 

till medrörelse i vänster hand. Jag tog fram en trekantsklubba och då löste han återigen 

modellen med båda händerna. 

 

Därefter tog jag fram en pilatesboll som han fick sitta på. Han studsade lite på bollen men 

han var vinglig. Vi spelade vidare med en virveltrumma och cymbaler på rad. Det fanns 

ingen antydan till bålrotation. Sessionen avslutades med att blåsa i ACME-instrumenten 

gök och duva. Han växlade själv mellan instrumenten och blåset var lagom hårt. Däremot 

lutade han sig mot väggen.  

 

Under de följande gångerna fortsatte jag bearbeta Adams stabilitet, handfunktion, den 

proprioceptiva perceptionen och bålrotationen. Han fick sitta på pilatesboll och sittkudde 

Jag lät honom ha fotklossar under fötterna. Trummorna flyttades både nära kroppen och 

långt ifrån. Adam fick spela med många olika sorters trumstockar. Det var tjocka, tunga, 

trekantiga och stockar med kulor eller tennisbollar på. 
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3.7 Resultat av arbetet med Adam 
 

Jag har arbetat med Adam under ett läsår. Hans framsteg och utvecklingar i FMT-rummet 

har varit tydliga. I början slutade han inte att spela med trumstockarna även då jag hade 

slutat spela på pianot. Efter ca ett halvår spelade han med mig. När jag slutade spela 

slingan på pianot, slutade även han och gav mig stockarna. Vi hade fått en samverkan.  

 

Adam har utvecklat sin bålrotation från att vara nästan obefintlig till att vara 

välfungerande. Hans grepp att hålla i trumstockar har utvecklats till ett vuxengrepp.  

Stabiliteten har utvecklats i FMT-rummet. Adam sitter på en stol utan att behöva balansera 

upp sig. Han har en bra KFU och arbetar bra med svanken.  

 

Adam kan lättare kontrollera sina slag och rörelser. Hans rörelser har blivit mer 

synkroniserade. Han kan använda båda händerna att slå samtidigt på attributen. Rörelserna 

är mjukare och mer anpassade.  

 

Den tolfte gången löste Adam den första modellen jag ställde fram, en virveltrumma och 

två cymbaler i ett V. Han tittade på mig frågande och spelade en gång på trumman med 

båda händerna och sedan med varsin hand på cymbalerna samtidigt.  

 

Den femtonde gången hade kroppen och rörelserna i bålrotationen blivit mycket bättre. 

Han kunde även denna gång använda två trumstockar där en virveltrumma och cymbaler 

stod på rad. De sista gångerna vi träffades orkade han stå och blåsa i flöjterna utan att luta 

sig mot väggen.  

 

Även utanför FMT-rummet har det hänt saker med Adam. Hans lärare berättade att Adam 

har lättare att hänga med på lektionerna. Han lyssnar bättre och uthålligheten har blivit 

längre. Det går bättre för honom att läsa och skriva. Nu känns det inte som att det blir 

problem för Adam när han börjar högstadiet, sa hans lärare. 
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Adams föräldrar tycker att framförallt hans hållning har blivit bättre. Han sitter inte som en 

”hösäck”, som de uttrycker det, längre.  
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4  Sammanfattning och diskussion 
 

 

 

Jag upplever att det finns många likheter mellan mina adepter. Båda två har svårigheter 

med att läsa och skriva i skolan. Stabilitet, bålrotation, den proprioceptiva perceptionen 

och handfunktion var de punkter som de gemensamt behövde bearbeta i FMT-rummet (s. 

19, 22). 

 

Att kunna sitta på en stol vid en bänk en hel skoldag kan vara rätt krävande för en elev. Om 

eleven har dålig stabilitet, som i mina beskrivna fall, kan det bli extra svårt. Det går åt 

mycket energi åt att bara koncentrera sig på att hålla sig kvar på stolen. Ryggen och 

svanken ska också vara aktiva och överkroppen bör kunna vridas för att eleven ska kunna 

se åt sidan utan att trilla av stolen. Vid ett optimalt sittande går det åt lite energi, vilken 

istället kan användas till att lösa den egentliga uppgiften. Jag tror att hos både Adam och 

Jenny gick det åt mycket energi till att bara sitta (s. 12). 

 

Under läsåret som jag arbetade med Adam och Jenny utvecklade de båda sin stabilitet i 

FMT-rummet. Både Adam och Jenny har bearbetat balansen genom att de fått växla mellan 

att sitta och stå när de spelade på attributen. Adam utvecklade hela sin hållning betydligt. 

Han började använda sin svank och satt inte ihopsjunken (s. 24). Jenny utvecklade också 

en bättre stabilitet, men hon behövde arbeta en stund varje gång i FMT-rummet innan hon 

fick en bättre hållning i kroppen. Om Jenny skulle fortsätta med FMT är jag övertygad att 

hon skulle utveckla sin stabilitet betydligt.  

 

Jag hälsade på i Adams klass vid ett tillfälle. Min upplevelse var att det var besvärligt för 

flera av eleverna att sitta på höga stolar vid höga bänkar. Det fanns ingen möjlighet att ha 

ner båda fötterna på golvet, utan endast en liten fotplatta mellan stolsbenen att ha fötterna 
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på. Förutsättningarna att ha en bra sittställning var inte tillfredsställande i Adams klassrum 

anser jag.  

 

Jag pratade med Adams klasslärare och han tyckte att mot slutet av läsåret hängde Adam 

med bättre på lektionerna och han orkade koncentrera sig mer. Precis detta har jag sett i 

FMT-rummet. Efter ca sex månader märkte jag en förändring hos Adam. Vi fick en bättre 

samverkan och han löste modellerna. 

 

Hjelms resonemang att bålrotation och läsinlärning hänger samman (s. 13) tycker jag 

stämmer bra i mina fall. Både Adam och Jenny hade en försenad bålrotation (s. 19, 22) och 

båda har en försenad läsutveckling. Deras stela bålrotation bearbetade jag bl. a genom att 

sätta en liten boll mellan deras knän när de spelade. Då blev benen som fastlåsta och över-

kroppen rörde sig utan att underkroppen följde med i rörelsen. Adams läsande kom igång 

riktigt bra den senaste terminen innan han började högstadiet. Jag kunde även i FMT-

rummet märka en stor förändring i hans bålrotation.  

 

Jag upplevde att den proprioceptiva perceptionen inte var tillfredställande hos varken 

Adam eller Jenny i början på läsåret (s. 19, 22). Mot slutet av läsåret upplevde jag att de 

var mer säkra i sina slag mot trummorna. Det kändes som de hade mer kontroll och kunde 

avgöra hur mycket kraft de skulle använda för att slaget skulle bli lagom hårt. Varken 

Adam eller Jenny behövde ta i hårt för att det skulle bli en bra anpassad rörelse.  

 

Jag tror att den proprioceptiva perceptionen har en stor betydelse för läs- och skriv-

inlärningen. Det går mycket onödig energi åt att inte veta var är jag i förhållande till: Hur 

långt bort sitter jag ifrån nästa elev? Hur hårt ska jag ta i för att skriften ska bli lagom 

hård? I Ericsson (2001), hänvisar författaren till en undersökning som påvisar en störd 

perception som en del av dyslektiska problem (s. 18). 

  

En annan perception som framförallt Jenny hade svårigheter med i början var den auditiva. 

Hon hade svårt att koncentrera sig när det fanns andra ljud utanför FMT-rummet. Jag 
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uppfattade att hon inte kunde filtrera bort dessa ljud, utan var tvungen att lyssna efter 

dessa. Även Adam kanske hade problem med den auditiva perceptionen. Det första halv-

året vi spelade uppfattade han inte när jag hade slutat spela på pianot. Kan den auditiva 

perceptionen ha varit orsaken till detta? (s. 14). Tänk att vistas i ett klassrum med fullt av 

elever som går och vässar pennan, tappar pennor mot golvet, går ut på toaletten, pratar med 

kompisar, bläddrar i böcker osv. Då blir det svårt att filtrera bort dessa ljud och följden blir 

att det är svårt att koncentrera sig på uppgiften som eleven har framför sig. 

 

Att kunna hålla pennan i bra grepp är en förutsättning för att kunna skriva. Jag gör här en 

jämförelse med trumstock och penna. Både Adam och Jenny höll trumstockarna löst och 

inte med ett vuxengrepp i början (s. 13). För att bearbeta deras stela handleder och för att 

utveckla handgreppet vinklade jag instrumenten, både vid sittande spel och vid stående. De 

fick även spela med olika slags trumstockar, för att utveckla sitt handgrepp. Under året 

som vi arbetade tillsammans utvecklades både Adams och Jennys handgrepp till ett 

stadigare grepp och till att hålla trumstocken med ett vuxengrepp (s. 14). Enligt Hjelm 

påverkar handfunktionen förutsättningarna för läs- och skrivinlärningen (s. 14). Detta 

stämmer väl in på båda Adam och Jenny tycker jag.  

 

En annan intressant sak i Adams fall är hur hans symmetri utvecklades. Från att i början på 

läsåret ha svårigheter att samverka med höger och vänster hand (s. 23) till att i slutet på 

läsåret kunna samverka med båda händerna (s. 24). Jag tolkar det så att hans hjärnhalvor 

har blivit mer symmetriska. I Ericsson (2001) konstateras i en undersökning att barn med 

dyslektiska problem har avsaknad av normal asymmetri (s. 18). Jenny kunde spela på 

bastrumma och cymbal samtidigt med synkroniserade slag mot slutet av terminen (s. 20). 

 

I Ericsson (2001) anses ärftliga faktorer vara en grundorsak till läs- och skrivsvårigheter 

(s. 18–19). Både Adam och Jennys pappor har problem med läs- och skrivsvårigheter. Det 

finns även led längre bak i deras släktträd som har haft problem med läs- och skriv-

svårigheter (s. 19, 22). 
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5  Slutsats 
 

 

 

Hur kan FMT-metoden vara till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter? I arbetet 

med Jenny och Adam har jag kunnat se att det troligtvis är flera orsaker som gjort att de 

har haft problem med läs- och skrivinlärningen. Bålrotation, perception, handfunktion och 

stabilitet är några av de observationspunkter som inte fungerade tillfredsställande. Men 

med stöd av FMT under ett läsår, utvecklade de dessa färdigheter betydligt och fick 

därmed en lättare läs- och skrivinlärning. 

 

Hur kan jag veta att det är FMT som har gjort inlärningen lättare för mina adepter? Det kan 

jag aldrig med säkerhet veta. Jag tror att FMT är en del av helheten för att allting ska falla 

på plats. Andra insatser är också nödvändiga, t.ex. läsning och att få lyssna på böcker 

upplästa av någon annan.  

 

Det finns troligtvis även andra orsaker till att elever har svårt med läsning och skrivning. 

Den ärftliga faktorn är en stor orsak visar flera undersökningar enligt Ericsson (2001).  

Ärftliga faktorer finns med hos båda mina adepter. 

 

Jag tycker att Hjelms sätt att se på människan stämmer väl. Helhetssynen på människan är 

viktig. Genom att utveckla vissa funktioner, ex handfunktioner och bålrotation, kan även 

andra funktioner, ex läsning och skrivning, också utvecklas. 

 

I och med detta arbete anser jag att: 

FMT – har en plats i skolan! 
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