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Sammandrag 
 

 

 

Jag har i detta examensarbete i Funktionsinriktad MusikTerapi – FMT, sökt svar på två 

huvudfrågor. 1) Hur kan jag som FMT-terapeut stödja barn med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar, NPF, inom Kulturskolan? 2) Hur kan arbetet med FMT bidra till att elever med 

NPF i ökande grad kan ta del av Kulturskolans ordinarie utbud?  

 

Jag beskriver arbetet med två adepter vilka båda har NPF men som på många sätt skiljer sig 

från varandra. Även om jag lägger stort fokus på det praktiska arbetet gör jag även en historisk 

och teoretisk bakgrund till metoden.    

 

Mina slutsatser är dels att arbetet med FMT i hög grad har potential att stödja barn med NPF 

som individer genom att höja deras funktionsnivå och därmed stärka deras självförtroende. 

Dels att tillgång till FMT-kompetens inom en kulturskola kan bidra till att underlätta för andra 

lärare på skolan att ta sig an elever med t.ex. denna funktionsnedsättning. 
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1  Inledning 
 

 

 

Att arbeta som instrumentallärare inom Kulturskolan innebär att möta barn av alla de slag, 

även de med betydande svårigheter. Jag har mycket sällan information om ett barn när vi möts 

första gången. Genom åren har det ändå i takt med min växande erfarenhet visat sig att barnets 

utvecklingsnivå avspeglas direkt i de första mötena vid pianot. Det kan visa sig som ett 

avvikande handgrepp, svårigheter att härma, ta instruktioner eller att sitta på stolen en längre 

stund. Även det sociala samspelet och hur barnet förhåller sig till rummet eller instrumentet 

ger mig mycket information.  

 

Många av de elever vi möter har s.k. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. När nu 

dessa svårigheter påverkar skolsituationen, kan vi vara helt säkra på att de även märks under 

lektionerna vid Kulturskolan.  

 

I detta examensarbete har jag har valt att fokusera på hur Funktionsinriktad MusikTerapi kan 

vara ett stöd till barn med NPF och samtidigt fungera som en stödjande funktion vid en 

Kulturskola. 

 

I mitt arbete kommer jag att beskriva FMT-metoden ingående och jag ger en kort beskrivning 

av musikterapins historia. Till grund för detta arbete ligger litteraturstudier kring FMT-

metoden, utvecklingsteori och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt det 

dokumenterade arbetet med två adepter som jag följt och arbetat med under ett år vardera. 

 

 

 



 6 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med mitt arbete är att titta lite närmare på situationen för barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning och se hur vi från Kulturskolans sida kan möta dessa barns behov. Mitt 

perspektiv är FMT-terapeutens. 

 

Jag vill i detta arbete söka svar på följande frågor: 

 

– Hur kan jag som FMT-terapeut vid en Kulturskola stödja barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

– Hur kan man med hjälp av FMT, bana väg för att ett barn med en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning ska kunna delta i Kulturskolans ordinarie utbud? 

 

 

 

1.2 Min bakgrund 
 

Jag växte upp i ett hem som ljöd av musik så gott som varje dag. Mamma sjöng och pappa, 

min bror och jag samsades om pianot. Det var ofta kö till det. Pappa spelade lika gärna 

dragspel men för min bror och mig var det snabbast till pianot som gällde. Det blev många år i 

kommunala musikskolan hos den underbara pianofröken Inger. Efter gymnasiet följde treårig 

musiklinje vid en Folkhögskola och därefter Musikhögskolan i Stockholm och en fyraårig 

utbildning till musiklärare.  

 

Vid det laget hade kommunala musikskolan införlivat fler ämnen som dans, drama och bild 

och därmed bytt namn till Kulturskolan. Det är nu ganska exakt 20 år sedan jag började arbeta 

som pianolärare inom Kulturskolan. Det var här någonting startade, som kom att bli en rejäl 

resa för mig. Hur spännande och roligt det än var att undervisa begåvade elever, var det något 
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helt annat som glödde i mig. Jag intresserade mig för de elever som inte betedde sig som jag 

hade förväntat mig. Eleverna som hade lätt för sig, intresse och begåvning, rullade liksom 

framåt av sig självt men det fanns elever som inte kunde sitta på en stol mer än korta stunder, 

inte kunde ta enkla instruktioner eller som hade svårt att förstå det där med noter. Utan att det 

alls var medvetet, började mitt fokus växla från att driva fram duktiga pianister till ett intresse 

för elever och deras utveckling med musiken som medel. Att möta varje elev på deras nivå 

och gemensamt utforska musiken för att så småningom se självförtroendet och färdigheterna 

växa, blev min drivkraft. Det hände att elever med funktionsnedsättningar och som stod i kö 

för en plats till piano, fick erfara att musiklärare tvekade inför att ta sig an honom/henne. Det 

fick mig att bestämma mig för att aldrig neka någon som vill lära sig spela.  

 

Under årens lopp har jag arbetat med elever med många olika funktionsnedsättningar. Ibland 

har kollegor flytt in på sina rum när mina ”stökiga” elever kommit. Många har undrat hur jag 

har stått ut, men jag har stormtrivts. Det har nämligen varit så lärorikt att möta människor som 

tänker annorlunda, upplever saker annorlunda och som sätter mig och mina invanda 

föreställningar på prov. De eleverna är fortfarande mina största pedagogiska utmaningar och 

de bjuder mig de största glädjestunderna. 

 

Det växte så småningom fram ett behov hos mig att få lära mig mer, och även att få arbeta 

med vissa elever utan att behöva undervisa dem i piano. Jag började undersöka vad som fanns 

i utbildningsväg men det kom att dröja många år innan det blev dags. Jag hade då bytt 

arbetsplats till Sollentuna Kulturskola. Det visade sig att på den nya arbetsplatsen saknades 

verksamhet riktad till barn med en funktionsnedsättning. Det fanns däremot en vilja att öppna 

skolan för barn i behov av särskilt stöd och då var jag inte sen att nappa. Jag hade hört talas 

om FMT men inte riktigt förstått vad det var. Vid en konferens mötte jag andra som hade den 

utbildningen och plötsligt trillade polletten ner. Det här var nog något för mig. Jag sökte upp 

min chef som också var positiv till idén. Jag fick gå utbildningen som fortbildning trots att den 

löpte över tre år och kom att innebära många resor tur/retur Stockholm – Arvika.  
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Idag erbjuds FMT vid vår kulturskola. Jag och en kollega har även startat två musik- och 

dansgrupper med barn från särskolan. Vi har påbörjat arbetet med att få en kulturskola för alla 

i vår kommun och jag är mycket glad och tacksam att få vara en del av den utvecklingen. 

 

 

 

1.3 Vad är Musikterapi? 
          

”Musikterapi kan ses som en behandlingsmetod inom psykoterapi, gruppterapi, 

specialpedagogik och sjukgymnastik. Med musiken som medel avser musikterapin 

att behandla olika sjukdomstillstånd och träna eller utveckla olika funktioner 

hos en individ” (Sohlmans musiklexikon 1977, s. 656)  

 

Musik och rytm är något människan uppfattar redan under fosterstadiet. Musik som upplevts 

innan födseln kan kännas igen under spädbarnstiden och många i vuxen ålder minns melodier 

från barndomen.  

 

På äldre dagar när minnet försvagas brukar de gamla sångerna från förr ändå finnas där 

någonstans. I musiken kan människor uppleva känslor och kommunicera även om de inte kan 

uttrycka detta med ord. 

 

Oavsett om en person är ”musikalisk”, har någon kognitiv, psykisk eller fysisk funktions-

nedsättning eller har hamnat i en kris, är musiken ett starkt medel för en terapeut att nå en 

annan människa. Musiken kan gå förbi många hinder och öppna upp för samverkan. Att arbeta 

med musikterapi är att använda musiken som ett medel att nå utveckling och inte som ett mål i 

sig. Detta examensarbete fokuserar på den form av musikterapi som kallas Funktionsinriktad 

MusikTerapi, FMT. Här behöver musikterapeuten utöver musikalisk kompetens, vara kunnig 

inom de områden som adepten, den som får FMT, behöver utveckla, ha en fördjupad 



 9 

förståelse kring kroppens och hjärnans utveckling, utvecklingspsykologi och hur störningar 

inom dessa områden kan gestaltas kroppsligt, kognitivt och emotionellt. 

 

Musikterapi kan ses som en kontrollerad användning av musik i behandlande syfte. Målet 

inom FMT är att höja funktionsnivån, dvs. samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelse-

mönster, kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga hos adepten så långt det är 

möjligt. 

 

 

 

1.4 Musikterapins historia 
 

Vi kan följa historien långt tillbaka och finna att musik använts i helande och terapeutiskt syfte 

i många kulturer. Dyreborg beskriver tre huvudformer av musikterapi grundade på magiska, 

religiösa respektive logisk, vetenskapliga principer (Dyreborg 1975, s. 10). 

 

Inom magin fanns uppfattningen att när en människa blev sjuk hade något ont tagit plats i 

kroppen. Det gällde för medicinmannen att hitta den demon som skulle drivas ut. Till sin hjälp 

hade han besvärjelser, offergåvor och inte minst musik, t.ex. i form av läkesånger och spel på 

olika instrument. Syftet var att få ”demonen” att rikta sig mot något annat än den sjuke och att 

”stämma om” denne (Ruud 1982, s. 58–59). 

 

Inom religionen sågs sjukdom mer som ett sorts ”Guds straff” för någon syndig eller brottslig 

handling. Musiken blev här en möjlig väg att nå gudarna. Prästens uppgift blev att blidka och 

kontakta gudarna för att ta reda på orsaken till sjukdomen och få vägledning i arbetet med att 

läka den (Ruud 1982, s. 65). 

 

I det gamla Grekland fanns uppfattningar om sjukdom och hälsa liknande de vi känner igen 
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från vår tid, grundade på ett logiskt, vetenskapligt tänkande. Här uppfattades sjukdom som en 

rubbning av harmonin eller balansen i själ och kropp. Musiken, som består av ordning och 

harmoni, ansågs ha en helande verkan och det i kombination med musikens förmåga att 

framkalla emotioner resulterade i en ”kroppens och själens rening” (Dyreborg 1975, s. 12).  

Erfarenhet fanns här att musik hade en lugnande verkan för människor med t.ex. sömnproblem 

eller kunde påverka matsmältningen positivt. Vibrationerna från instrumenten kunde hela 

kroppens celler och inverka på kroppsliga processer (Dyreborg 1975, s. 12). 

 

På 500-talet f.Kr. byggde grekerna ett centrum för musik och läkande till guden Asklepios ära. 

Asklepios, upphöjdes till gud för sina medicinska bragder och hans far Apollon var gud för 

läkevetenskapen och musiken. Det tycks därför som att kopplingen mellan musik och läkande 

var lätt att göra i det antika Grekland. Här fanns tron på att det naturliga tillståndet hos 

människan var total hälsa och harmoni. Sjukdomar sågs som något som tränger in i ett 

försvarslöst sinne och skapar oreda och disharmoni. Det var därför viktigt att stärka sinnet och 

tankarna så att detta onda inte fick fäste. Till detta centrum i Epidauros vallfärdade sjuka och 

behandlades med andliga läkekonster, musik och kroppsliga terapier (Ruud 1982, s. 67–69). 

 

Under antiken formulerades tankar och idéer som kommit att färga vår tids syn på musik och 

hälsa. Pythagoréernas tankar om musik och terapi sammanfaller kring år 500 f.Kr. med en 

vändpunkt i medicinens historia. Nu började ett arbete med att kartlägga och dokumentera 

sjukdomar, symptom och botemedel. Det gjordes försök att dra slutsatser av vad sjukdomar 

och hälsa är (Ruud 1982, s. 71–73). 

 

Matematiken var en viktig grundprincip för Pythagoréerna. Talet stod för ordning och struktur. 

Till detta synsätt knöts även tankarna om ”motsatsernas harmoni”. Harmoni mellan 

matematiska tal och kropp betydde skönhet, hälsa och välbefinnande. Om harmonin stördes 

uppstod sjukdom (Ruud 1982, s. 72–73). Nu hade man möjlighet att påverka sitt mående på 

olika sätt och det lades stort fokus på att hitta balans mellan arbete, näringsintag och vila. 

Något vi kämpar med att uppnå än i dag.  
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Pythagoréerna formulerade många tankar kring matematik och medicin men det var inom 

musiken huvudintresset låg. Här kunde man se matematiska samband och gå på djupet i 

analysen av musikens byggstenar. Musiken var inte så mycket sinnenas konst som en symbol 

för lagbundenhet (Ruud 1982, s. 73–75). Människans musik (musica humana) sågs som en 

jordisk avbild av harmonin ute i världsrymden, sfärernas harmoni (musica mundana). Den 

musikaliska struktur som fanns i makrokosmos kunde även återfinnas i människan. I musica 

humana sågs ett samband mellan materiella element i människan och harmonin mellan kropp 

och själ. Musiken kunde vid disharmoni användas terapeutiskt och återskapa harmonin mellan 

det fysiska och det psykiska. Som medel användes t.ex. verkningsfulla melodier för att 

förändra sinnestillstånd som smärta eller nedstämdhet. 

 

Ett par hundra år senare sammanföll Platons tankar om tillfrisknande och sjukdom med 

Pythagoras. Platon såg den mänskliga organismen som en avbild av världen där världen är ett 

levande väsen med en kropp och en själ. De fyra elementen, eld, vatten, luft och jord ansågs 

finnas även i den mänskliga organismen. Om förhållandet mellan elementen rubbades blev 

människan sjuk. Målet med behandlingen blev då att återställa harmonin mellan elementen. 

 

Aristoteles lade, jämfört med Platon, större vikt vid människans sinnen som kunskapskälla om 

världen. Aristoteles såg mer till musikens uttrycksmöjligheter och förmåga till rening, 

uppfostran eller bekräftelse. Framför allt var det musikens förmåga till rening som intresserade 

Aristoteles. Om det uppstod ett överskott på en av kroppsvätskorna kunde man skapa en 

reningsprocess för att återställa balansen. På samma sätt kunde det bli en obalans i själen om 

känslor inte kunde komma till uttryck naturligt. Här blev musiken ett medel för att bli renad 

(Ruud 1982, s. 77–80). 

 

Under medeltiden kom musikterapin att få mer av ett allmänt erkännande och nu förenades 

antikens idéer med den kristna lärans. Själens roll kom att dominera och kroppslig sjukdom 

sågs som uttryck för ett själsligt tillstånd eller omvänt. De som strävade efter att vara friska 

borde beakta inte bara kropp och själ utan även religiösa känslor.  
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Arabiska och judiska lärde gick ett steg längre i sina analyser av musikens inverkan. Om 

Platon och Aristoteles var övertygade av musikens läkande kraft gick arabiska och judiska 

lärde in på detaljnivå. Bestämda melodislingor, rytmer och till och med lutans strängar blev 

direkt förknippade med bestämda kroppsvätskor, affekter eller stjärnkonstellationer. De 

arabiska/judiska lärde ville motverka och häva affekttillstånd i stället för att rena eller 

förstärka som Aristoteles (Ruud 1982, s. 87–93). 

 

Under renässansen kom synen på sjukdom som ett syndernas straff att vika undan för de 

tidigare idéerna om balansen mellan kroppens element. I musiken lades tonvikt på stämningen. 

Man valde tonarter, varierade tonernas längd och rytmer för att uppnå rätt sinnesstämning. 

Detta utvecklades under 1600-talet till ett musikaliskt regelsystem för hur man skulle 

komponera för att uppnå en viss effekt/stämning hos åhörarna. Mycket detaljerat beskriver 

exempelvis tonsättaren Quantz hur olika intervallsprång, notvärden och rytmer styrde den 

känslomässiga effekten hos lyssnaren (Ruud 1982, s. 100).  

 

Som vi kan se förändras synen på musikens påverkan på oss människor genom århundradena. 

Allt eftersom utvecklingen går framåt bildas nya idégrenar och många tänkare skapar sina 

egna skolor. Under 1940-talet startades de första utbildningarna i USA och i slutet av 1950-

talet startades utbildningar i Europa. Först på 1960-talet nådde musikterapiutbildningen 

Norden. 

 

Från mitten av 1900-talet fanns det två inriktningar inom musikterapi i Sverige. Dels den 

pedagogiska musikterapin, en slags specialpedagogisk inriktning inom skolor och institutioner 

för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, dels en klinisk musikterapi som bedrevs på 

sjukhus av specialutbildad personal (Ruud 1982, s. 8–9). 1974 bildades FMS (Förbundet för 

Musikterapi i Sverige) och 1981 startades en utbildning vid Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm med psykodynamisk inriktning. 

 

1975–76 påbörjade Lasse Hjelm det arbete som så småningom kom att bli FMT-metoden. 
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Han startade 1987 Musikterapiinstitutet i Uppsala och samma år startades en treårig utbildning 

på halvfart. Från 1988 ges utbildningen till FMT-terapeut även vid Musikhögskolan Ingesund, 

Arvika, tillhörande Karlstads Universitet, och idag finns utbildningen endast där. Mellan åren 

2010–2012 fanns möjlighet att gå utbildningen till FMT-terapeut även i Jakobstad och 

Helsingfors i Finland men inga kurser ges i dagsläget. 
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2  FMT-metoden 
 

 

 

Nedan följer en beskrivning av den praktiska och den teoretiska bakgrunden till FMT-

metoden. Därefter beskrivs några av de mest centrala delarna i FMT. 

 

 

 

2.1 Historik 
 

Lasse Hjelm arbetade 1975–1989 vid Folke Bernadottehemmet, en habiliteringsavdelning 

hörande till Akademiska sjukhuset i Uppsala. I arbetet som musiklärare mötte han många barn 

och ungdomar med CP-skador. Med tiden kom han även att möta barn med andra diagnoser 

som bl.a. ryggmärgsskador, Downs syndrom, Retts syndrom och autism. Så småningom ledde 

hans arbete fram till en strukturerad metod, Funktionsinriktad MusikTerapi, FMT. 

 

FMT är en neuromuskulär, ickeverbal metod som grundas på de utvecklingspsykologiska 

teorier som Jean Piaget är upphovsman till. Han beskriver den intellektuella utvecklingen från 

barndomens enkla sensorisk-motoriska aktiviteter fram till den vuxnes abstrakta tänkande. De 

stadier som Piaget anger i utvecklingsprocessen går de flesta barn igenom och ordningsföljden 

är alltid den samma. Om något steg uteblir kan det få konsekvenser för den fortsatta 

utvecklingen (Piaget 1968, s. 8–9). 
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2.2 Teoretiker 
 

Förutom tidigare nämnde Jean Piaget, inspirerades Hjelm även av bland andra Gunnar Kylén 

(1929–1994), Jean Ayres (1920–1988) och Britta Holle (1910–1999). Gunnar Kylén var under 

en period chef för Alastiftelsen, (Anpassning till Liv och Arbete), och sakkunnig inom 

området ”begåvningshandikapp”. Kylén representerade en helhetssyn på människan och 

tilltron till hennes förmåga att utvecklas genom sina erfarenheter. Jean Ayres var arbets-

terapeut till yrket men också en framstående forskare som ägnat mycket av sin forskning åt att 

försöka förstå hur hjärnan bearbetar och samordnar information från sinnesorganen. Britta 

Holle, dansk sjukgymnast grundade sina tankar och teorier, precis som Hjelm, på Piagets 

utvecklingsteori.  

 

 

 

2.3 Sinnesintegrering 
 

Människan tar in stora mängder information från omvärlden via sina sinnen. Alla dessa intryck 

behöver bearbetas på olika nivåer i nervsystemet för att bli begripliga och meningsfulla. 

Sinnesintrycken är viktiga för att hjärnan ska utvecklas och fungera. Förmågan att organisera 

intrycken är viktig för att vi ska kunna reagera ändamålsenligt (Ayres 1979, s. 24).  

 

För att inte hjärnan ska bli överstimulerad behövs även förmågan att diskriminera intrycken, 

dvs. att lägga vikt vid relevanta intryck och sortera bort de ovidkommande. Hela processen 

kallas sensorisk integration. Redan innan ett barns födelse har nervsystemet sysslat med 

inlärning och vid födelsen kan hjärnan integrera vissa typer av förnimmelser, t.ex. av beröring 

(taktila-), balans (vestibulära-) och förnimmelser från muskler och leder (proprioceptiva 

sinnet) (Ayres 1979, s. 55). 
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I normalfallet söker barn naturligt, via sin lust, stimulering av sina sinnesintryck genom sin 

lek. Genom leken lär sig barnet behärska sin kropp och förstå sig själv i förhållande till 

omvärlden. Ayres beskriver det stora språng det innebär för barnet att för första gången klara 

av att stå upprätt utan stöd. Denna process har föregåtts av månader av integrering av sinnes-

förnimmelser av bl.a. gravitationen och från hela kroppen – kroppsrörelser, leder, och muskler 

(Ayres 1979, s. 29–33).   

  

Att kunna stå utgör sedan grunden för nästa steg – nämligen att kunna gå (Ayres 1979). I de 

fall som integreringen av sinnesintryck inte fungerar tillfredsställande för att kunna stå upprätt, 

kan detta bli ett hinder för att kunna gå. Detta exemplifierar en grundläggande tanke inom 

FMT, i linje med Piagets teorier, att all utveckling bygger på tidigare erfarenheter (Piaget 

2008). 

 

 

 

2.4 Arbetet i FMT-rummet  
 

Terapeuten möter adepten, den som får behandling, i en miljö som är lugn och avskalad från 

onödiga intryck. Rummet bör se likadant ut varje gång och vara iordningställt när adepten 

kommer in.  Detta för att adepten ska känna igen sig, något som skapar trygghet (Hjelm 2005, 

s. 128). 

 

Terapeuten spelar en lugn välkomstmelodi tills adepten kommit på plats vid instrumenten och 

arbetet kan börja. Arbetet med FMT-metoden sker ickeverbalt. Detta betyder att det aldrig 

förekommer några verbala instruktioner, kommentarer eller beröm. Terapeuten lägger an en 

ton på pianot vilken inbjuder till samspel, räcker över trumstockarna och avvaktar. Adepten 

måste själv tänka ut hur han/hon ska spela. Terapeuten bekräftar på pianot när adepten spelar 

”rätt”, dvs. har löst uppgiften. Den aktivitet som startar är viktig för den fortsatta utvecklingen.  
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Alla de spontana uttryck och rörelser som sätts igång hos adepten kommer så småningom att 

samordnas allt bättre. Genom att strukturen och arbetsmodellerna är återkommande skapas en 

trygghet hos adepten. Vid upprepandet av samma spelmodell ger adepten samma svar/reaktion 

och visar på så sätt att han/hon känner igen och minns. Då kan terapeuten gå vidare och ge 

adepten nya utmaningar (Hjelm 2005, s. 193–195). Detta ickeverbala samspel inom FMT 

stimulerar, strukturerar och utvecklar adepten. 

 

Arbetet med FMT utförs alltid enskilt och terapeuten skapar förutsättningar för: 

 

    egen reaktion utan andras önskan/vilja/krav 

    egen handling utan instruktion 

    egen tanke  utan andras ord eller förmaning 

    egen planering utan fysisk påverkan  

(Hjelm 2005, s. 189) 

 

Terapeuten lockar fram handlingar som leder till upptäckter som i sin tur leder till 

erfarenheter. Erfarenheter som är nödvändiga för en individs utveckling (Hjelm 2004, B.1, s. 

3). Terapeuten spelar med och inte för adepten.  

 

Idag används metoden inom många områden, ex. omsorgen, habilitering/rehabilitering, 

psykiatrin, på kulturskolor, äldreomsorg och inom förskola/skola. 

 

 

 

2.5 Attributen 
 

Inom FMT är attribut benämningen på de redskap och instrument som används. Terapeuten 

arbetar med pianot som kommunikationsmedel. Ett akustiskt piano är att föredra eftersom 
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instrumentet avger vibrationer vilket är användbart som extra stimuli. Idag finns det digital-

pianon av god kvalitet som också fungerar bra. Adepten arbetar med trummor, cymbaler och 

diverse blåsinstrument. Slagverksinstrument är ett praktiskt redskap då de lockar till spel 

samtidigt som de inte är bundna till någon tonart eller kräver förkunskaper. Blockflöjterna är 

förpreparerade och ställer inga krav på kunskaper om toner eller grepp. Även de så kallade 

ACME-instrumenten lockar till spel med sina verklighetstrogna ljud av gök, duva, kråka, anka 

och tågvissla.  

 

Terapeuten varierar arbetet genom att stegvis höja/sänka eller vidga adeptens attribut. 

Dessutom används ett stort antal olika trumstockar. Dessa varierar i tjocklek, tyngd och har 

olika grepp för att ge en rik variation av stimulans. För att möta skiftande behov hos adepten 

när det gäller olika handgrepp finns det en mängd specialklubbor. För att bearbeta sitt-

ställningen och stimulera kroppen används olika stolar, fotklossar, balanskuddar, sittbollar, 

bollar och diverse andra hjälpmedel. 

 

 

 

2.6 Koderna 
 

Den musik som terapeuten använder är för ändamålet specialkomponerade enkla melodi-

slingor. Dessa är var och en sammanlänkade med en specifik uppställning av instrument. 

Melodi och instrumentuppställning tillsammans kallas för kod. Det finns ett 20-tal koder. 

Musiken är här endast ett medel och inte ett mål i sig. Det förekommer aldrig någon 

improvisation utan koderna är lika varje gång vilket skapar en igenkänning och trygghet. 

Genom koderna skapas förutsättning för handling. Vilka koder terapeuten använder är helt 

beroende dels av adeptens funktionsnivå men också av vad terapeuten vill understödja och 

utveckla (Hjelm 2005, s. 193–195). 
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2.7 Observationspunkter 
 

För att kunna möta adepten på dennes absoluta erfarenhetsnivå arbetar terapeuten med ett 

analyssystem baserat på ett antal observationspunkter (Hjelm 2005). Med hjälp av dessa 

observationspunkter fastställs adeptens funktionsnivå. Nedan följer en beskrivning av vanliga 

observationspunkter inom FMT. 

 

Samverkan  

En grundläggande observationspunkt handlar om samverkan mellan terapeut och adept.  

Terapeuten söker skapa en ordlös kommunikation med adepten genom att spela på ett sätt som 

avser att locka till respons. Här observeras om adepten uppfattar terapeuten och dennes spel 

och hur adepten i så fall ”svarar” på sitt instrument. Tar adepten emot trumstockarna och 

flöjterna, uppfattar adepten när momentet börjar och avslutas? Samverkan är en ömsesidig 

process där terapeut och adept båda är medvetna om varandra och lyssnar på vad den andre 

gör. Arbetet sker alltid på adeptens villkor. Eftersom metoden är ickeverbal ges inga 

instruktioner och inget ”beröm”. Detta skapar en kravlös samverkan.  

 

Stabilitet 

Känsla För Underlaget, KFU, är något mycket viktigt i FMT. Med det menas att ha balans och 

stabilitet i kontakt med stolen samt stabil kontakt mellan fötter och golv. Detta ger grunden för 

kroppskontroll och behövs för att människan ska fungera optimalt. Terapeuten observerar hur 

adepten rör sig i rummet, hur sittställningen är och hur det fungerar att spela och samtidigt 

sitta på stolen. Behöver adepten hålla i sig eller luta sig för att hitta balans? Är benen brett isär 

eller ryggen krum med armarna i knät? Kanske är armarna låsta utmed kroppen. Bristande 

KFU kan leda till att det går åt onödig energi bara för att stabilisera upp kroppen. 
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Sidoskillnad  

Många människor kan ha en påtaglig skillnad i funktion mellan kroppens två sidor. När 

skillnaden är så stor att det blir en belastning i det dagliga livet, kan terapeuten skapa 

förutsättningar för adepten att stimulera och stärka den svaga sidan. 

 

För stor sidoskillnad kan skapa en osäkerhet och vara energikrävande. Det kan iakttas som en 

försämrad stabilitet, hållning och kroppskontroll. Ofta finns en svag KFU och perceptuella 

svårigheter dvs. det kan bli svårt att avläsa och varsebli omvärlden eftersom höger och vänster 

sida är på olika nivå (Hjelm 2005, s. 205). Skillnader kan även ses i olika grepp i höger 

respektive vänster hand.  

 

Separata sidorörelser  

Om det finns en instabilitet och en sidoskillnad blir det ofta svårt att utföra samtidiga rörelser 

kontrollerat på båda kroppens sidor. I arbetet med FMT syns tydligt om adepten kan göra en 

rörelse med ena handen utan att den andra handen gör en medrörelse. Arbetet siktar mot att 

kunna göra olika rörelser oberoende av varandra. I skolsituationen är det t.ex. viktigt att kunna 

peka i en bok samtidigt som man skriver med andra handen.  

 

Bålrotation  

Ett barns utveckling av bålrotationen pågår från ca 8 månaders ålder och beräknas vara klar 

vid ca 12 års ålder. Att ha en fungerande bålrotation är avgörande för att människan ska kunna 

röra övre och undre delen av kroppen separat. Om detta inte fungerar kan det resultera i en 

sämre stabilitet, sidoskillnader förstärks, separata sidorörelser försämras och individen kan få 

svårt att göra korsrörelser. Hjelm var övertygad om att försenad bålrotation ofta leder till 

inlärningssvårigheter, framförallt när det gäller stavning och läsning (Hjelm 2005, s. 206–

207). Terapeuten ställer bl.a. upp instrument så att adepten får arbeta från vänster till höger. På 

olika sätt stimuleras vridningen och rörligheten i överkroppen samtidigt som underkroppen är 

still. 
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Korsrörelse  

Att kunna korsa händer och armar över medianlinjen, kroppens tänkta mittlinje, kräver att 

kommunikationen mellan de två hjärnhalvorna, via hjärnbalken, fungerar väl. Det innebär att 

ordergivningen mellan höger och vänster hjärnhalva måste kunna samverka (Hjelm 2005, s. 

207–208).  

 

Perception  

Perception handlar om hjärnans tolkning av sinnesintrycken. Utan denna process har 

människan mycket svårt att relatera till omvärlden. Med sinnenas hjälp uppfattar, urskiljer, 

tolkar samt identifierar individen omvärlden och gör den begriplig (Ayres 1979, s. 56). Denna 

observationspunkt berör hur dessa processer fungerar för adepten. Kan adepten uppfatta alla 

instrument eller uppfattas bara vissa? Kan adepten ta i lagom mycket eller sträcka sig lagom 

långt för att träffa instrumentet? Uppfattar adepten de olika ljuden?   

 

De sinnen som här uppmärksammas är det auditiva sinnet (ljudintryck), det visuella sinnet 

(synintryck), den taktila perceptionen (beröring), det vestibulära sinnet (balanssinnet) och det 

proprioceptiva sinnet (muskler och leder). Människan behöver stimulans från alla sina sinnen 

och intrycken behöver bearbetas och förstås.  

 

Handutveckling   

Utvecklingen av handen sker stegvis från det lilla barnets reflexstyrda rörelser till en färdig-

utvecklad hand som styrs med viljan. Adeptens spontana grepp om trumstockarna ger 

terapeuten god information om funktionsnivån. Med händerna upptäcker vi detaljer i 

omgivningen. Ett barn behöver känna på och lära sig hantera en mängd föremål med olika 

form, yta, konsistens och vikt för att skaffa sig erfarenheter. Att hantera föremål och uppfatta 

dem med alla sina sinnen främjar även språkutvecklingen (Holle 1976, s. 47). En utvecklad 

handfunktion påverkar grundförutsättningarna för att utveckla en god läs- och skrivförmåga 

(Hjelm 2005, s. 209). Terapeuten använder trumstockar som ger många olika stimuli till 

handens receptorer. 
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Handledsfunktion 

För att kunna utföra precisa rörelser med handen måste handleden vara en smidig länk mellan 

hjärnan och handen via armen. Om handleden är stel eller vinklad kan inte handen arbeta 

ordentligt. Terapeuten observerar om handleden fungerar följsamt och förändrar instrumentens 

vinklar och höjd för att främja handens och handledens utveckling.   

 

Modell/logik   

Här analyseras adeptens möjlighet och förmåga till problemlösning, dvs. att avläsa rummet, 

utplacerade instrument och att helt utan instruktioner eller anvisningar finna en struktur, en 

modell. Här avläses adeptens logiska tänkande och förmåga till planerade handlingar (Hjelm 

2005, s. 209). 

 

Adepten får alltid bekräftelse från pianot om modellen spelas ”rätt”. Om inte, får adepten själv 

prova vidare för att hitta rätt lösning. Allt bygger på att tidigare erfarenheter finns som grund. 

Det är viktigt att adepten ”lyckas” då FMT bl.a. bygger på att stärka självförtroendet och 

motivationen. 

 

Fot/hand  

En samverkan mellan fot, kroppens underdel och hand, kroppens överdel, är viktig för många 

funktioner. Terapeuten observerar om adeptens rörelser är väl synkroniserade. Det växande 

barnet bearbetar ständigt denna grundläggande samverkan genom sitt springande, hoppande 

och klättrande (Hjelm 2005, s. 211). 

 

Andningskoordination  

Andningen har en stor betydelse för syresättningen och därigenom koncentrationsförmågan 

men också för talet. Andningen är en viktig del i helhetsfungerandet och terapeuten observerar 

adeptens rörelse och andning i förhållande till koordinationen. Arbetet med blåsinstrumenten 

hjälper till att stimulera muskulaturen i och kring mun och läppar. Instrumenten är olika tjocka 

och har olika motstånd vilket stimulerar till olika lufttryck och munrörelser. 
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Helhetskoordination  

Varje adept har sina egna grundförutsättningar. Målet med FMT är att höja funktionsnivån hos 

individen så att samordningen av rörelserepertoaren och andningen fungerar så smidigt som 

möjligt. Terapeuten observerar hur adepten läser av koden, planerar sitt handlande och 

genomför spelet och sist men inte minst, samspelar med terapeuten. 

 

 

 

2.8 MUISK 
 

MUISK (MUsik Inför SKolan), är en upplevelsebetonad gruppverksamhet, i första hand 

avsedd för sexåringar inför deras skolstart. 

 

Barns mognad är mycket olika inför skolstarten. Om någon är sen inom ett eller flera områden 

kan det få stora konsekvenser i det kommande skolarbetet och för barnets helhetsutveckling. 

För att klara av skolarbetet behöver barnet ha god kännedom om den egna kroppen och en rik 

rörelserepertoar. Det är också viktigt att kunna ”läsa av” sin omgivning. Detta omfattar 

uppmärksamhet, uppfattningsförmåga, tolkningsförmåga, förmåga att härma och inte minst 

förmågan att själv bli förstådd. Det är av stor vikt att kunna bearbeta information och 

instruktioner. En FMT-terapeut kan i arbetet med MUISK observera vilka barn som kan vara i 

behov av ytterligare stöd och då bl.a. erbjuda stöd i form av FMT. Målet är att ge en planerad, 

strukturerad och framför allt nivåanpassad musikverksamhet som ger barnen en meningsfylld 

förstärkning i deras ordinarie verksamhet. 

 

De utommusikaliska målen är att stödja barnets helhetsutveckling, dvs. deras motoriska och 

perceptuella utveckling och även deras fantasi och uttrycksförmåga. I de musikaliska målen 

ingår att stimulera till eget musicerande och ge en positiv attityd till olika slags musik. Barnen 

deltar genom rörelsesånger och enkelt spel på handtrumma och cymbal. Under arbetet med 
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MUISK sitter terapeuten vid pianot och leder via spelet och sången. Bredvid sitter en s.k. 

”spegel”, en vuxen, som utför de rörelser som förekommer i sången. Barnen läser av och 

härmar spegelns rörelser och deltar efter förmåga. Gradvis utökas programmet vecka efter 

vecka och nya moment bygger på redan gjorda erfarenheter. Eftersom terapeuten sjunger och 

spegeln visar rörelserna behövs nästan inga verbala instruktioner. Det finns inga krav på 

prestation i MUISK utan det viktiga är upplevelsen, både den individuella och samspelet i 

gruppen (Hjelm 2005, s. 141–147). 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Sedan hösten 2011 har jag tagit emot adepter i FMT som en del i min utbildning till musik-

terapeut. Adepterna har kommit till mig på kulturskolan via habiliteringen i kommunen eller 

genom privata initiativ. 

 

Eftersom jag vill visa vilken tillgång det är att kunna erbjuda FMT inom kulturskolan, har jag 

valt att beskriva arbetet med två barn som varit, eller är knutna till kulturskolans verksamhet 

på olika sätt. Adepterna har gett sina medgivanden till att examensarbetet beskriver FMT-

arbetet med dem och även föräldrarna har godkänt upplägget. Deras namn är dock ändrade av 

integritetsskäl. De båda familjerna har även bidragit med bakgrundsinformation om adepterna. 

De funktionsnedsättningar adepterna har är relaterade till AD/HD respektive Aspergers 

syndrom varför jag väljer att inleda varje fallbeskrivning med en presentation av funktions-

nedsättningen. 

 

 

 

3.1 Fakta om AD/HD 
 

AD/HD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På svenska kan det 

beskrivas som en störning som yttrar sig i bristande uppmärksamhet och i överaktivitet. Det 

finns tre undergrupper inom diagnosen AD/HD enligt den diagnostiska manualen DSM-IV. I 

den första betonas hyperaktiviteten/impulsiviteten, i den andra den bristande uppmärksam-

heten och i den tredje uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet i kombination. 
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Under många år har AD/HD kopplats ihop just med hyperaktivitet. Det finns dock en hel del 

personer med AD/HD som inte är överaktiva och en liten grupp som kan beskrivas som under-

aktiva. Snedstrecket mellan ”attention-deficit” och ”hyperactivity disorder” markerar att det 

kan vara antingen ”AD” eller ”HD” eller både- och (Gillberg 2005, s. 20). Ibland används 

förkortningen ADD för att beskriva AD/HD utan hyperaktivitet. 

 

I och med skolstarten ställs en hel del krav på ett barn med AD/HD som kan vara svåra att 

klara. Att sitta still på en stol under långa pass, vara tyst på uppmaning, koncentrera sig på 

uppgifter som inte är roliga eller intressanta, vänta på sin tur eller att fungera i grupp kan ställa 

till många problem. Sedan är det kraven på inlärning. Förutom läsning och skrivning finns 

många aktiviteter som ställer krav på välutvecklad fin- och grovmotorik och perception 

(Gillberg 2005, s. 60–61). 

 

 

3.1.1 Aktivitetskontroll 
Det finns stora variationer i aktivitetsnivå hos oss människor. Vissa personer är mer aktiva och 

andra mer passiva utan att det ses som avvikande. Förmågan att anpassa sig till den rådande 

situationen och vara lagom motorisk aktiv är avgörande för om en person uppfattas som 

normalaktiv eller inte. Denna aktivitetskontroll brister ofta vid AD/HD (Gillberg 2005, s. 32–

33). I motsats till vad man kan tro finns en problematik i en avvikande vakenhet hos personer 

med AD/HD. Låg vakenhet i nervsystemet kan medföra hög motorisk aktivitet. Som om 

kroppen håller igång för att hjärnan inte ska somna (Gillberg 2005, s. 39–40). 

 

 

3.1.2 Uppmärksamhet 
Det finns flera aspekter på begreppet uppmärksamhet såsom ”fokusering av uppmärksamhet”, 

”kvarhållen uppmärksamhet”, ”skiftning av uppmärksamhet” och ”delad uppmärksamhet” 

(Gillberg 2005, s. 34). AD/HD definieras i regel som en kombination av bristande 
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uppmärksamhet och/eller impulsivitet/hyperaktivitet. Detta hänger samman med svårigheter 

att hämma eller sortera bort ovidkommande intryck. Alla dessa symtom uppstår ur en 

bristande hämningsförmåga.  

      Lättdistraherad – otillräcklig hämning av yttre intryck 

      Impulsiv – otillräcklig hämning av inre intryck 

      Hyperaktiv – fysisk utforskning av dessa intryck 

(Kutscher 2010, s. 25). 

 

Vissa kognitiva funktioner är nedsatta hos den som har AD/HD. Detta kan medföra att vissa 

tankeprocesser fungerar sämre. Ofta märks brister i det s.k. arbetsminnet. Det gör att det kan 

bli svårt att hålla kvar och bearbeta information och intryck. Det kan bli besvärligt att uppfatta 

instruktioner i flera led (Beckman 2004, s. 23). 

 

Ibland märks problemen först i skolåldern när kraven ökar på egen planeringsförmåga, att 

hålla reda på böcker och att hitta mellan olika klassrum. Det kan vara oerhört svårt att 

strukturera och ta tag i skolarbetet, få med sig rätt material hem och söka information.  

 

När ett barn med AD/HD väl kommer igång med en uppgift kan det vara mycket svårt för 

henne/honom att hålla kvar koncentrationen. Särskilt om uppgiften är mentalt ansträngande. 

Ett ljud utanför fönstret eller någon som går och vässar pennan, kan lätt störa och göra att det 

blir svårt att fortsätta med uppgiften. Det kan också vara svårt att komma vidare och byta 

strategi när arbetet kört fast. Att gå ut på rast kan innebära frustration över att behöva avbryta, 

oro för nästa lektion eller att behöva välja aktivitet. Ett barn med ADD blir ofta sittande i egna 

tankar eller dagdrömmande och kan vara svårt att aktivera. Det kan också finnas en svårighet 

att sluta med något om sysselsättningen är intressant (Beckman 2004, s. 24–25).  

 

Martin L. Kutscher beskriver barn med AD/HD som ”nattfjärilar”. De dras till det som lyser 

starkast. Ett spännande TV-spel eller något intressant föremål. Sällan har läxor den lyskraften 

(Kutscher 2010, s. 25–29). 
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3.1.3 Styrkor 
Även om många hinder finns i det sociala samspelet och de exekutiva funktionerna finns 

också många styrkor. Personer, vars tänkande inte är så inrutat och som inte känner sig 

begränsade av sociala konventioner, kan hitta ovanliga lösningar på problem och alternativa 

sätt att beskriva olika frågeställningar. Sådana barn kan, med rätt stöd från hem och skola, bli 

våra mest kreativa och självständiga tänkare (Nadeau 2002, s. 92). 

 

 

3.1.4 Orsaker 
AD/HD är ett reellt biologiskt tillstånd. I främre delen av hjärnan befinner sig sätet för 

exekutiva och inhiberande (hämmande) funktioner. För att dessa ska fungera optimalt spelar 

signalsubstanserna dopamin och noradrenalin en viktig roll. 

 

Personer med AD/HD uppvisar brister vad gäller exekutiva och inhiberande beteenden på 

grund av att signalsubstanserna inte är tillräckligt verksamma (Kutscher 2010, s. 36–37). 

AD/HD är till viss del ärftligt (Heilig 2004) men kan också vara en konsekvens av för tidig 

födsel, låg födelsevikt, exponering för bly eller exponering för alkohol och tobak (Beckman 

2004) eller bly (Nadeau 2002) under graviditeten.  

 

 

 

3.2 Sara 
 

Sara är en snart 10-årig flicka som bor tillsammans med sina föräldrar och en yngre bror.  

Innan skolstarten utvecklades hon fint och hade några få kamrater, oftast en i taget som hon 

var mycket fäst vid. Just kamratrelationerna var något som hennes föräldrar stöttade mycket 

eftersom Sara tog få egna initiativ till att utöka kamratkretsen. 
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Skolstarten blev lyckad mycket tack vare den långa invänjningen som startade redan under 

sommaren. På höstterminen i årskurs ett började Saras mamma ana att läsningen inte 

fungerade. Sara kunde bokstäverna men hade inte riktigt ”knäckt läskoden”. Bokstäverna blev 

inte till ord och hon förstod inte vad hon förväntades göra. Då dyslexi fanns i familjen 

utreddes Sara av logoped. Så småningom konstaterades dyslexi men även koncentrations-

svårigheter. Saras föräldrar har varit mycket uppmärksamma på hennes utveckling. Då den 

yngre brodern fått diagnosen AD/HD fanns misstankar om att Sara, trots att hon inte var 

överaktiv, kanske hade liknande svårigheter. 

 

Sedan årskurs två har hon väl fungerande stöd från specialpedagog och har nu en egen studie-

plan med egna mål. Hon går i en skola som erbjuder mycket bra hjälp till elever i behov av 

särskilt stöd. När skoldagen är slut är Sara mycket trött och har lite ork att ta sig för något. 

Kommer hon bara igång finns mycket roligt att göra. Hennes kreativa sida är stor och det sys 

och pysslas gärna. Sara sjunger i kör, åker skidor och går gärna på museum.  

 

Jag mötte Sara 2011 då hon kom till mig som pianoelev på kulturskolan. Det var ett roligt 

möte med en sprudlande förväntansfull flicka som knappt kunde sitta still på pianopallen. De 

första gångerna blev det mycket prat om allt mellan himmel och jord men inte så mycket 

pianospel som jag hade tänkt mig. En gång i veckan sågs vi och det var oerhört svårt att få 

Sara att koncentrera sig på pianot. Vi kunde spela ett par takter, sedan bytte hon spår och 

började prata om annat. Jag ledde henne tillbaka till pianot och hon bytte spår igen. Vi sjöng 

mycket och jag använde hennes härliga fantasi och leklust för att locka till spel. Att styra 

fingrarna och samtidigt titta i en bok och tyda en notbild blev alldeles på tok för mycket. Det 

mesta vi gjorde var på gehör. Vi sjöng, plockade tillsammans ut melodier på pianot och hittade 

på små texter till. Att Sara hade svårigheter var uppenbart men ingenting jag backade för. Jag 

sökte snarare hitta alternativa vägar för att det vi gjorde skulle bli begripligt för henne.  

 

En dag kom Saras mamma och berättade att skolan signalerat ”inlärningssvårigheter”. Jag 

kunde bekräfta att även jag uppfattat det. Eftersom jag vid den tiden hade kommit igång med 



 30 

min FMT-praktik och snart skulle få möjlighet att ta emot fler barn föreslog jag att Sara kunde 

få byta från piano till FMT. Då skulle hon slippa tampas med pianospelet och vi kunde i lugn 

och ro ägna oss åt att arbeta med ett annat fokus.  

 

 

3.2.1 Arbetet med Sara 
Sara var nio år och gick i andra klass när hon började få FMT. Under 2012 träffades vi 20 

gånger med uppehåll för sommarlov och andra kortare lov. Vi träffades en gång i veckan och 

spelade då 20 minuter. Eftersom vi redan kände varandra och var vana vid att prata mycket 

blev det en stor omställning för Sara att möta mig i en situation där jag var helt tyst (s. 16). Jag 

brukade vanligtvis ge muntliga instruktioner eller sjunga med henne och nu skulle hon 

plötsligt lista ut själv hur hon skulle spela. Trots det förstod hon snabbt hur det hela skulle gå 

till och vi var snart igång och samspelade. 

 

Det första jag observerade hos Sara var hennes bristande KFU (s. 19). Hon satt hopsjunken 

med knäna ihop och fötterna isär. När hon började spela åkte ena foten in under stolen och den 

andra sträcktes ut framåt. Sara spelade på en virveltrumma och två cymbaler uppställda i V-

form. Det är en vanlig uppställning där adepten spelar med båda händerna samtidigt i en 

symmetrisk rörelse, inifrån och ut. Hon tittade ofta bort när hon spelade och missade då 

instrument. Detta återkom mer eller mindre under hela året.  

 

Sara löste logiskt de uppgifter jag gav henne. Utmaningen blev att få kroppen att kunna utföra 

spelet. Vi varierade arbetet med att stärka Saras kropp på olika sätt, dels med olika fotpallar, 

sittkuddar och inte minst genom att använda pilatesbollen. Om något pågick för länge sjönk 

kroppen ihop och Sara tappade koncentrationen vilket påverkade spelet. Ibland lutade hon 

armbågarna mot låren som stöd. Sara fick omväxlande sitta, stå och gå när hon spelade.  

 

När det gällde andningskoordinationen (s. 22) visade det sig att Sara blåste mycket svagt och 

kort i blockflöjterna och ACME-instrumenten. Hur det än gått under spelstunden kom det 
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stora leendet när blåsinstrumentet som låter likt en anka kom fram. Ankan användes ofta som 

avslutande moment. 

 

En viss sidoskillnad (s. 20) visade sig när Sara greppade trumstockarna. Höger hand hade ett 

grepp där pekfingret åkte fram. Vid spel med höger hand höll hon i sig med vänster hand i 

stolen. Vänster hand hade ett bättre grepp och vid spel med vänster hand behövdes inget stöd. 

 

Sara spelade ofta uppställningen med virveltrumman till vänster och två cymbaler i linje från 

vänster till höger. Till en början använde hon bara armarna i spelet. Ingen rörelse fanns i 

bålen. Under arbetets gång förändrades detta och hon började få igång bålrotationen (s. 20). 

Att kunna röra den övre och undre delen av kroppen separat är mycket viktigt. Sara vilade ofta 

blicken på ett av instrumenten och missade ibland var de andra befann sig.  

 

Första terminen träffades vi redan vid tvåtiden på dagen då hon kom till mig på en rast. Efter 

sommarlovet hade jag bytt lokal och hon fick en sen eftermiddagstid.  

 

Vid höstterminsstarten var det hos Sara mycket liten aktivitet i bålen och svanken. Det mesta 

arbetet utfördes fortfarande med armarna. Sara tittade mest i mitten och till höger när hon 

spelade och ögat följde inte med handens rörelser. Hon missade ibland vissa instrument. 

 

Som nytt moment fick hon börja arbeta med bastrumman. Här visade det sig att Sara istället 

för att arbeta med foten i en finmotorisk rörelse på pedalen använde hela benet när hon 

spelade.  

 

I mitten av andra terminen spelade Sara uppställningen med instrument i linje med spel från 

vänster till höger. Skillnaden nu var att hon med blicken följde händernas spel via alla 

instrument och det blev en vridning i bålen. Nu var hela överkroppen med och hon satt stabilt 

på stolen med fötterna stadigt i golvet. 
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Nu fick Sara börja arbeta med korsrörelser (s. 21) där höger hand korsar vänster hand och 

spelar på vänster sida och vänster hand korsar höger hand för att spela på höger sida. Hon fick 

även prova att arbeta i en cirkelrörelse, först medsols och därefter motsols. Ett ackord från 

pianot visade att det var dags att byta varv.  

 

Nu hade halva höstterminen gått och det började synas små förändringar hos Sara. Nu kom det 

plötsligt en liten rörelse i svanken när hon arbetade i rörelser framåt. Dessutom sågs allt oftare 

en liten vridning i bålen vid spel från vänster till höger.  

 

Nu visade Sara tydligt att hon ville spela med långa trumstockar, gärna med tyngd i. När jag 

tog fram korta stockar satte hon armarna i kors och gjorde en sur min. När jag erbjöd långa 

tyngre stockar nickade hon ett ja. Detta var den 17:e gången vi träffades och det blev speciellt. 

Nu kom kroppen verkligen igång och efter att ha gått över till mer lätthanterliga kortare 

stockar fanns ändå kroppens nya rörlighet kvar. 

 

Under hela året har Saras handgrepp om stockarna visat en mer utvecklad vänstersida. Höger 

hand har hela tiden haft ett supinerat grepp där handen är lätt utåtvriden med tummen uppåt. 

Hon har arbetat med stående spel, vinklade attribut och olika slags klubbor. När hon använde 

dubbelklubban hamnade händerna i ett bra läge men rörelsen utgick ifrån handlederna som var 

mycket instabila. 

 

Den 18:e träffen fick hon arbeta med korsrörelsen och där, plötsligt bytte högerhanden grepp. 

Nu blev det ett pronerat, inåtroterat grepp med pekfingret som stöd. Samtidigt följde nu Sara 

händernas rörelser med blicken och det höll i sig hela uppgiften igenom. I arbetet med blås-

instrumenten har Sara spelat mycket korta, snabba toner men denna gång, den 18:e, spelade 

hon långa, lugna toner. Vår sista träff varvade Sara sina nyvunna sidor med de gamla invanda. 

Ibland var hon tillbaka i sitt gamla handgrepp men lite då och då kom det nya. Vid jul 2012 

slutade Sara sin FMT efter ett års arbete. 
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3.3 Fakta om Aspergers syndrom 
 

Aspergers syndrom är ett bland flera tillstånd inom en grupp neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar som går under namnet autismspektrumstörning. Personer som har Aspergers 

syndrom uppvisar dels en kvalitativt nedsatt förmåga till socialt samspel och dels också en 

tendens till ett begränsat och stereotypt mönster vad gäller beteende, intressen och aktiviteter 

(Patrick 2009, s. 18). 

 

 

3.3.1 Socialt samspel 
I det sociala samspelet kan problem uppstå på grund av svårigheter att ”läsa av” andra, dvs. att 

tolka andras ickeverbala signaler, exempelvis ögonkontakt, ansiktsuttryck, kroppsspråk eller 

gester. Därför kan kontaktsökandet bli avigt och missförstånd kan lätt uppstå (Patrick 2009, s. 

33).  

 

 

3.3.2 Specialintressen 
Många personer med Aspergers syndrom fördjupar sig gärna i något specifikt intresse. Det kan 

tyckas märkligt att kunna vissa tågtidtabeller, mycket om dinosaurier eller allt om datorer men 

kan också vara en stor tillgång. Nackdelen är att det tar mycket tid i anspråk.  

 

 

3.3.3 Rutiner 
För många med Aspergers syndrom skapar väl inrutade rutiner ett lugn. Det kan handla om att 

ha samma plats vid bordet, alltid gå samma promenadväg eller ha pedantisk ordning på 

skrivbordet. Det kan finnas ett starkt behov av att tillvaron ska vara sig lik och förutsebar. Om 

det då sker något oväntat, kan detta upplevas mycket stressande (Patrick 2009, s. 40).  
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3.3.4 Tal och språk 
En person med Aspergers syndrom tolkar gärna språket bokstavligt. Det kan vara svårt att 

”läsa mellan raderna” eller att förstå ironi eller ett skämt. Språket kan vara lillgammalt eller 

entonigt. Frågor kan ställas utan att svaret går in och ibland är läsförmågan större än läs-

förståelsen (Brattberg 1999, s. 148).  

 

Det finns ibland stora skiftningar i den språkliga förmågan, alltifrån sent utvecklat till 

avancerat språk. Detta kan skapa problem eftersom det blir vilseledande för andra och ställer 

till svårigheter för personen själv. Styrkan kan ligga i ett uttrycksfullt ordförråd, välartikulerat 

tal och väl fungerande meningsbyggnad. Svårigheterna består ofta av bristande språkförståelse 

och språkanvändning i sociala sammanhang (Patrick 2009, s. 25). 

 

Även bildspråket kan vara svårt att tolka, ex. liknelser, metaforer, ordlekar med mera. Som 

exempel idiomet ”bli varm i kläderna” som ju betyder att bli van vid något och inte att 

kroppstemperaturen stiger (Patrick 2009, s. 37). 

 

 

3.3.5 Motorik 
Motoriken kan vara långsam, fumlig eller klumpig med dålig samordning av rörelser. Då 

grovmotoriken inte fungerar smidigt är det lätt att förstå svårigheter med t.ex. bollsporter, 

cykling och simning. Tillsammans med de sociala svårigheterna gör detta att lagidrotter ofta är 

mindre intressanta. Det kan också förekomma problem med finmotoriken som påverkar 

förmågan till, eller snabbheten i den motoriska planeringen som krävs när man skriver för 

hand eller utför andra finmotoriska uppgifter (Patrick 2009, s. 45). 

 

 

3.3.6 Perception 
Att ha Aspergers syndrom innebär att uppleva saker annorlunda. Det kan vara svårt med fysisk 
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kontakt. Vissa kläder blir omöjliga att bära då de känns obehagliga. Duschstrålar eller att 

klippa håret kan göra ont. Känslighet för smak och konsistens på mat begränsar antalet rätter 

på menyn.  

 

Liksom vid AD/HD har även personer med Aspergers syndrom en bristande hämnings-

förmåga. Att bortse från bakgrundsljud och sortera bort ovidkommande intryck kan vara 

mycket svårt. Det finns ofta en överkänslighet mot ljud. Vissa personer klarar inte flera ljud 

samtidigt, t.ex. att samtala med någon om radion eller TV:n är på. Det kan förefalla som en 

brist i filterfunktion, dvs. alla ljud fångas upp lika starkt (Brattberg 1999, s. 154). 

 

Överhuvudtaget finns ofta en avvikande känslighet för ljud, ljus, smak, lukt, temperatur, 

beröring, värme och rörelse. Det kan variera från underreaktioner på en förnimmelse till grava 

överreaktioner (Patrick 2009, s. 19, 43). Orsaken tros vara att den information som mottas via 

sinnena inte tolkas på rätt sätt av centrala nervsystemet, vilket framkallar en reaktion som är 

antingen svagare eller starkare än vad som är fallet bland personer som inte har Aspergers 

syndrom (Patrick 2009, s. 43–44). 

 

 

3.3.7 Styrkor 
Som tidigare nämnts (s. 33) är det en tillgång att ha ett specialintresse där det finns djupa 

kunskaper. Ofta finns en ärlighet, pålitlighet och lojalitet samt ett originellt och kreativt 

tänkande hos personer med Aspergers syndrom.  

 

 

3.3.8 Orsaker 
Orsakerna till Aspergers syndrom är inte helt kända, men troligen bidrar flera olika biologiska 

faktorer, bland annat genetiska, till att man får Aspergers syndrom. Därför kan man ofta, men 

inte alltid, finna släktingar med liknande personlighetsdrag (Carling 2013). 



 36 

3.4 Calle 

 

Jag blev kontaktad av Calles mamma höstterminen 2011. Calle började då årskurs nio och var 

väldigt intresserad av dans. Det fanns en oro över att söka danskurs på kulturskolan eftersom 

han har Aspergers syndrom och en stelhet och svaghet i musklerna. Fanns det något som 

skulle kunna passa? Jag erbjöd stöttning i form av FMT under en period och kontaktade en 

danslärare på skolan. Calle fick plats i en dansgrupp med något yngre barn och det slog väl ut.  

 

Som liten var Calle en nyfiken, pigg och glad pojke. Han var oftast nöjd och roade sig mycket 

med ”ensamlekar” eller umgicks med äldre barn och vuxna. 2002 började Calle i sexårs-

verksamheten och starten blev lyckad eftersom det var en liten skola med få elever i varje 

klass. Där fanns också ett fint stöd från lärarna. Våren 2006 utreddes Calle på BUP (Barn- och 

ungdomspsykiatrin) och till sommaren samma år fick han diagnosen Aspergers syndrom. 

 

När det var dags att börja årskurs fyra, blev det ett skolbyte då den tidigare skolan bara hade 

undervisning upp till åk tre. Detta blev en stor förändring. Från att gå i en liten klass i en lugn 

miljö kom Calle till en stor skola och en klass med 30 elever. 

 

Vid den nya skolan upplevde familjen att det vare sig fanns kunskap om eller erfarenhet av 

barn med Aspergers syndrom, inte heller möjlighet till stöd. Därmed hamnade mycket ansvar 

på Calles mamma som kämpade för att sonen skulle få det stöd han behövde och hade rätt till. 

Calle som tidigare varit en i gänget fick nu stundtals separat undervisning i ett annat rum. Det 

fanns heller ingen pedagogisk anpassning för just hans behov vilket gjorde att han fick 

anstränga sig mycket hårt i skolan. 

 

Calles föräldrar erbjöds en hel del stöd i form av kurser och föreläsningar, men det var ändå på 

eget initiativ som mamma Mona kom i kontakt med Aspergercenter, Rosenlund. Där har de 

fått ett fint stöd och svar på frågor och funderingar.  
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Calle går sedan högstadiet i en skola för barn/ungdomar med Aspergers syndrom och där finns 

kunskap och pedagogisk anpassning som underlättar skolarbetet. Han och hans föräldrar har 

också fått mycket bra stöd genom åren inte minst från habiliteringen i sin hemkommun. Där 

blev han inskriven vid ca ett års ålder. 

 

Calle som nu går i gymnasiet har många intressen. Han dansar, lyssnar på musik, ser filmer, 

spelar keyboard, chattar på nätet, spelar Wii-spel och gillar att skriva, fotografera och filma. 

Han tycker om att umgås med djur och barn och träffar gärna sin ledsagare. Calles mamma 

skaffade en dansmatta till Wii-spelet och den har använts flitigt. Tack vare den fick han 

mycket bra, och inte minst rolig, koordinations- och motorikträning. Under ett år fick han även 

stöd med FMT. Calle förstod till en början inte vad det kunde hjälpa honom med, men efter 

hand kom förståelsen att även FMT var ett stöd för många funktioner. Calle har avslutat FMT 

men dansar sedan två år på kulturskolan och utvecklas hela tiden. Hans första år på gymnasiet 

är snart till ända och han trivs och får det stöd han behöver. 

 

 

3.4.1 Arbetet med Calle 
Calle gick i årskurs nio när vi började arbeta tillsammans. Egentligen var tanken att börja i en 

dansgrupp på kulturskolan men i och med Calles motoriska svårigheter fick han erbjudande att 

även gå på FMT en period. Danslektionerna flöt på bra och en gång i veckan träffades jag och 

Calle för att arbeta med FMT. Det blev 20 minuter i veckan under ett år och ca 20 träffar allt 

som allt. 

 

Det första jag lade märke till var Calles stelhet. Han satt mycket statiskt på stolen. När han 

spelade rörde han endast armarna, ibland bara underarmarna. Det fanns ingen bålrotation (s. 

20) eller rörlighet i svanken. Vid spel med vänster hand lutade han hela kroppen till höger med 

höger arm på benet som stöd. Vid spel med höger hand satt han rakt utan att stötta upp 

kroppen. Vid spel med båda händerna var kroppen något framåtlutad utan någon rörlighet i 

svank eller bål. 
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Han fick börja arbeta med svanken genom att jag satte fram uppställningar där instrumenten 

byggdes på framåt i V-form. Resultatet blev att Calle istället körde fram axlarna och ryggen 

blev böjd. Kroppspositionen blev något framåtlutad och endast armarna rörde sig i spelet. 

 

Calle spelade ofta uppställningar där instrumenten står på rad med spel från vänster till höger.  

När han satt och spelade varierades sittställningen med fotpallar i olika höjd, balanskudde och 

pilatesboll. Att sitta på pilatesboll förvärrade situationen då ryggen blev ännu mer krum. Calle 

fick även stå och spela. 

 

Femte träffen började vi arbeta med korsrörelser (s. 21). Då märktes en liten sidoskillnad när 

han skulle göra rörelsen åt höger. 

 

Calle arbetade med många olika modeller, dvs. instrumentuppställningar. Vid en ny kod 

provade han en lösning och ändrade snabbt spelet när jag inte bekräftade på pianot. Han visade 

en säkerhet i att kunna bedöma avstånd till instrumenten och missade sällan något attribut.  

 

När vi träffades den sjunde gången inträffade en förändring. Nu syntes en liten rörelse i bålen 

vid spel från vänster till höger. Calles grepp om trumstockarna förändrades efter hand. Från 

början stöttade han upp höger hand med ett stödjande pekfinger. Samtidigt som bålrörelsen 

kom igång försvann det stödjande pekfingret. 

 

Vid observation av andningskoordinationen (s. 22) noterade jag att Calle till en början blåste 

flera korta blås i varje ACME-instrument. Vid sjunde träffen blev det långa, lugna blås och ett 

på varje instrument. Det nya spelsättet höll sedan i sig och resterande träffar blåste han även 

med mer styrka. Den sjunde gången fick han börja arbeta med blockflöjterna och Calle blåste 

mycket kontrollerat och lugnt.  

 

Nionde träffen placerade jag några böcker under stolens bakre ben för att förändra dess 

lutning. Nu började en rörelse i svanken synas, en kort stund av en ny rörelse. 
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Ibland blev effekten av en instrumentuppställning att Calles axlar åkte fram. Samtidigt blev 

ryggen bågformad. Då åkte också armbågarna ut åt sidorna och påverkade i sin tur hand-

lederna och händernas vinkel (s. 22). 

 

I mitten av andra terminen fick Calle en uppställning med sju instrument vilken han löst 

många gånger tidigare. Nu ställdes formen upp lite annorlunda. Det blev det en tydlig 

förändring. Nu kom svanken igång och kroppen var med på ett nytt sätt i spelet. Vid samma 

träff satte jag fram en uppställning för att stimulera arbetet med bålen. I spel med en hand i 

taget märktes ingen stor skillnad. När Calle fick en dubbelklubba, började det däremot att 

hända något. Bålrörelsen (s. 20) kom igång. 

  

De sista träffarna arbetade vi vidare med framför allt svank och bål. Sista gången vi träffades 

syntes återigen lite av de nyvunna rörelserna. Till sommaren 2012 slutade Calle med FMT. 

 

 

 

3.5 Resultatet av arbetet med Sara och Calle 
 

Alla de iakttagelser jag redovisat i terapiarbetet med adepterna bygger dels på anteckningar 

förda under resans gång men framförallt på de videofilmer som dokumenterat arbetet. Det är i 

videofilmerna alla detaljer syns både vad gäller adepternas agerande och även mitt eget.  

 

När jag började arbetet med Sara hade jag redan iakttagit henne under en längre tid i min roll 

som pianolärare. Det var spännande att få lämna pianospelet och istället arbeta med hennes 

utveckling via FMT.  

 

Det som blev angeläget till att börja med var att arbeta med Saras KFU. Hon var instabil i 

kroppen och spelet var yvigt och ofokuserat. Sittställningen varierades och ibland fick hon stå 
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och spela. Saras stabilitet förbättrats något. 

 

Arbetet efter sommaruppehållet utvecklades fint. Sara orkade hålla uppe kroppen längre 

stunder. Hon fick en bättre sittställning när hon använde fotklossar. Jag gjorde korta spelpass 

med många förändringar. Efter ett par terminer hade Sara betydligt bättre kroppskontroll, 

stabilitet och uthållighet. 

 

Till en början spelade Sara mest med armarna men mot slutet av andra terminen märktes en 

klar skillnad då även bålrörelsen kom igång. Samtidigt började även öga/hand-koordinationen 

bli bättre. En förbättring märktes när hon arbetade stående med instrumenten placerade i en 

lite vidare form.  

 

Utvecklingen tog fart under andra terminen och det syntes skillnader i KFU, stabilitet samt i 

svank och bål. Mot slutet satt Sara stadigt på stolen eller pilatesbollen och spelade. På den 

högra sidan som varit den svaga började också märkas en förändring. Handgreppet 

utvecklades och hon behövde inte hålla i sig vid spel med höger hand. 

 

Sara som haft svårt att hålla koncentrationen någon längre stund kunde nu spela allt längre 

pass med fullt fokus. När det började synas förändringar hos henne närmade vi oss slutet på 

terminen och jag har inte möjlighet att följa upp utvecklingen då det bestämdes att Sara skulle 

sluta med FMT. 

 

Jag har inte haft någon kontakt med Saras skola under behandlingstiden. Därför är det inte 

möjligt att redogöra för någon form av synlig förändring i skolsituationen. Hon har stöd i form 

av specialpedagog och fick diagnosen ADD strax innan vi skildes åt. 

 

Under de två terminer Calle fick FMT låg fokus i det terapeutiska arbetet på hans svaga rygg 

och orörlighet i kroppen. Calle satt väldigt stadigt och lugnt på stolen med fötterna väl 

förankrade i golvet. När vi började spela rördes endast armarna och övriga kroppen var helt 
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stilla. Det stora arbetet var att stimulera till rörelse i bål och svank. Istället för att använda 

svanken fällde Calle ryggen framåt och satt sedan så tills koden var färdigspelad.  

 

Calle löste allt logiskt och vi kunde spela många olika modeller/uppställningar. Omväxlingen 

med att stå och spela eller sitta på olika stolar, med eller utan balanskudde, gav ungefär samma 

resultat. Pilatesbollen ledde inte arbetet framåt. Så småningom syntes förändringar lite då och 

då. Små nyvunna rörelser började dyka upp.  

 

Inte heller med Calle har jag haft kontakt med skolan och kan inte redogöra för förändringar 

synliga i klassrummet. Calles danslärare och jag kunde däremot glädjas åt framsteg med hans 

koordinationsförmåga och hur han erövrade fler och fler danssteg och stegkombinationer. Här 

syntes att hans rörlighet blev större och kroppen smidigare. 
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4  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Inledningsvis följer en beskrivning av mina reflektioner kring och tolkningar av arbetet med 

de två adepterna. Här framkommer några av de terapeutiska handlingsval som gjordes under 

terapin. Avslutningsvis följer några reflektioner kring vilken betydelse FMT har kommit att få 

på vår kulturskola. 

 

När Sara började med FMT hade hon stora svårigheter att hålla uppe kroppen någon längre 

stund. När hon blev trött sjönk hon ihop likt en fällkniv. Ibland satte hon armbågarna mot 

låren och spelade vidare. Det såg lite nonchalant ut men hade sin naturliga förklaring i hennes 

låga muskeltonus vilket gjorde att hon helt enkelt inte förmådde hålla uppe kroppen. 

 

Genom att låta henne använda olika stolar, balanskudde, pilatesboll och olika höga fotpallar 

har jag försökt stimulera stabiliteten och hållningen. Just variationen i sittställning, bytet av 

trumstockar och höjning/sänkning av attribut tycks ha hjälpt Sara med koncentrationen och 

kroppskontrollen (s. 30). 

 

Saras koncentration brast när hon blev trött eller när koderna var långa, då blev hennes spel 

mer fladdrigt och ofokuserat. Det blev viktigt med korta spelpass och många förändringar för 

att upprätthålla intresset och koncentrationen. 

 

I början använde hon inte bålen när hon spelade från vänster till höger. Det blev mest en 

rörelse med armarna. Jag har försökt stimulera hennes bålrörelse genom att ofta ställa upp 

instrumenten i linje från vänster till höger. Det finns många möjligheter att stärka bålen tack 

vare den rörelse kroppen behöver göra för att nå alla attributen.  
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Sara spelade med supinerat handgrepp (s. 32) vilket gör det svårare med bålrotationen och 

svanken eftersom armarna gärna blir låsta utmed sidorna. Vid arbete med korsrörelsen den 

18:e träffen växlade hon grepp till ett pronerat, inåtroterat grepp men pekfingret som stöd. 

Detta innebar en positiv utveckling. Enligt Holle och Hjelm är detta till gagn för språk-

utvecklingen respektive läs- och skrivförmågan (s. 21).  

 

I slutet av andra terminen började Sara så smått hitta bålrotationen. Hon önskade att få spela 

med långa stockar med tennisbollar på och min bedömning är att svikten i dessa hjälpte henne 

att få igång kroppen. Jag uppfattade det som att Sara själv kände vad hon behövde. När hon 

väl kommit igång med den nya rörelsen syntes den allt oftare och hon kunde spela med korta 

mer lätthanterliga trumstockar och ändå röra bålen.  

 

Saras behov av taktil, vestibulär och proprioceptiv stimulering var stor (s. 21). Hon undersökte 

alltid trumstockarna noga innan hon var redo att börja spela. Jag tolkade hennes intresse av 

olika taktila stimuli som att hon verkligen behövde uppleva känslan i olika material, form och 

tyngd. Hon tyckte mycket om att sitta på pilatesbollen och studsade ibland så vilt att hon höll 

på att trilla av. Sara uppskattade också när jag utmanade henne genom att flytta instrumenten 

så att hon fick sträcka sig olika långt för att nå. Hon behövde ha roligt och bli utmanad för att 

orka. 

 

Sara följde inte händernas rörelse med blicken till en början. Hon tittade på ett av instrumenten 

och sedan spelade händerna vidare utan stöd från ögonen. Det gjorde att hon ibland missade 

instrument. Eftersom bålrotationen var outvecklad och ögat inte följde händernas rörelser var 

det lätt att förstå hennes svårigheter att läsa och skriva (s. 20). 

 

Sara hade stundtals svårt att hålla koncentrationen och det visade sig ofta i just hur hon tittade. 

Vid sviktande koncentration slutade hon titta på det som fanns till vänster, hennes starka sida.  

Hon kunde också mitt i spelet börja se sig omkring i rummet och helt tappa kontrollen över 

vad händerna hade för sig (s. 30). Med dessa svårigheter är det lätt att föreställa sig att det 
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uppstår problem även i klassrummet om hon mitt i en skoluppgift tappar koncentrationen och 

blicken seglar iväg. Då kan det vara svårt att av egen kraft hitta tillbaka. I FMT hjälper 

musiken till att återigen hitta fokus i arbetet. Att göra ett avslut i en kod och sedan starta om på 

nytt ger en skjuts åt koncentrationen. Därför spelade vi ofta korta koder och gjorde många 

byten av trumstockar.  

 

Sara hade svårt att hitta en jämn nivå i sitt agerande. Ibland var hon yvig och slog hårt med 

stora rörelser i sitt spel. Andra gånger stannade hon upp och satt mycket stilla och till synes 

eftertänksamt, som att köra bil och varva mellan att ha gasen i botten och att släppa den helt. 

Den här tempoväxlingen mattades ner så småningom. Mot slutet av höstterminen arbetade 

Sara betydligt mer samlat och höll en mer jämn nivå under hela arbetspasset. Energin räckte 

till bättre då.  

 

Öga-handkoordinationen började fungera allt bättre under andra terminens arbete. Detta 

kändes bra eftersom jag visste att Sara har dyslexi och arbetet med bålrörelsen och spel i 

läsriktningen, från vänster till höger var på gång att utvecklas. Här behövdes utvecklingen av 

öga/handkoordinationen för att så småningom underlätta för Sara att läsa och skriva. 

 

Sara har hela tiden samspelat fint med mig. Hon lyssnar och är helt på det klara med när vi 

börjar och slutar. Emellanåt har hon dock spelat mycket starkt och kraftfullt. Detta har varit 

energikrävande för henne och det har säkerligen bidragit till tröttheten. Mot slutet av höst-

terminen började Sara anpassa spelet allt bättre. I takt med att stabiliteten i kroppen ökade blev 

rörelserna allt mer ändamålsenliga och spelet blev mindre ansträngande för henne. 

 

När vi började arbeta med bastrumman använde Sara hela benet i spelet. Den grovmotoriska 

rörelsen var väldigt krävande och vi kunde bara arbeta i korta pass. Någon gång fick hon 

också en anka (s. 18) att blåsa i samtidigt och då lugnade kroppen ner sig och hon kunde hålla 

koncentrationen bättre. När hon kombinerade spel med bastrumma och spel på cymbal blev 

det lite för mycket och Sara tappade sitt nya handgrepp och gick tillbaka till det gamla 
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supinerade greppet. Trots det var det lättare för Sara att hålla fokus när hon fick stimulans från 

flera sinnen samtidigt. Denna erfarenhet kan vara till nytta i andra sammanhang, kanske skulle 

det vara till hjälp t.ex. vid läxläsning att ha en boll att krama i handen eller att sitta på en 

balanskudde. Det hjälper till att hålla hjärnan vaken (s. 26). 

 

Arbetet med korsrörelsen (s. 21) fungerade fint. Sara förstod hur modellen skulle utföras och 

redan andra gången kunde vi gå ytterligare ett steg och bygga på med fler attribut. I arbetet 

med korsrörelsen följde hon händernas spel med blicken och höll på så sätt kontroll på var 

instrumenten fanns. Här började också hennes handgrepp i höger hand förändras till ett 

pronerat grepp vilket gjorde spelet smidigare. 

 

Eftersom Sara är mycket trött efter en hel skoldag innebar det en försämring för henne när jag 

bytte lokal och bara kunde ta emot henne på kvällen. Sara, som nu fått en ADD-diagnos, hade 

efter skoldagens slut mycket svårt att orka ta itu med någon aktivitet alls och det bestämdes att 

hon skulle sluta med FMT. 

 

Calle förstod snabbt hur arbetet i FMT-rummet skulle gå till. Han var mycket lyhörd för mitt 

pianospel och samspelade fint. Att jag inte pratade upplevde han till en början som konstigt 

och han förstod inte riktigt hur det vi gjorde kunde vara till nytta för honom. Trots hans 

funderingar kring nyttan av FMT arbetade han på och kom troget varje vecka. 

 

Det första jag lade märke till hos Calle var att hans rörelsemönster var stelt. Han var mycket 

rak i kroppen och gick med utåtvridna fötter. Armarna var lite stela med armbågarna något 

utåtriktade. Han tog sikte på bordet där han lade sin jacka och kom omedelbart och satte sig.  

 

Calle satt mycket stilla på stolen när han spelade. Fötterna var stadigt förankrade i golvet men 

kroppen var inte riktigt stabil ändå. En sidoskillnad märktes när han spelade med vänster hand. 

Då fick han ta stöd genom att lägga höger underarm mot låret. Kroppen blev då lite sned 

eftersom han hängde på höger arm. Det var annorlunda när han spelade med höger hand. Då 
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var balansen bättre och han satt med kroppen i upprätt läge. 

 

Jag använde de koder som ger förutsättningar för bålrotation och arbete med svanken. För 

Calle blev det mest spel med armarna eftersom kroppen inte följde med i rörelserna. Han läste 

lätt av instrumentuppställningarna och spelade rytmiskt och lugnt men det blev ändå en 

utmaning eftersom kroppen var så stel. Min tanke var att stimulera till rörelse i svanken genom 

att ge en uppställning där man spelar nära kroppen och sedan utåt/framåt i en liksidig rörelse. 

Följden blev att axlarna åkte fram, ryggen blev till en båge, armbågarna åkte ut åt sidorna och 

händerna hamnade i en svår vinkel (s. 38). Det blev ansträngande för Calles svaga rygg och 

tungt för armarna. Händerna hamnade i en inåtvriden vinkel och trumstockarna pekade nästan 

mot varandra i stället för framåt. För att få fram stockarna fick han vrida handlederna vilket 

såg obekvämt ut. 

 

När Calle stod upp och spelade blev det samma effekt som vid sittande spel. Hans armbågar 

åkte ut åt sidorna och ryggen kröktes. Hur än instrumenten vinklades och höjdes/sänktes var 

det svårt att få variation i hans kroppsrörelser. 

 

Just rörelsen där axlarna åkte fram och ryggen sjönk ihop hade jag svårigheter att komma åt. 

Jag provade så gott jag kunde med att variera instrumenten i höjd och läge, men oftast blev 

resultatet detsamma. Så småningom uppvisade han små nya variationer i rörelserepertoaren. 

Arbetet gick framåt och även om kroppen var stel så kom det in en ny rörlighet i vissa 

moment.  

 

Calle hade inga problem att lösa modeller logiskt. Jag som ny terapeut kunde ställa upp vilka 

instrumentuppställningar jag ville och kunde på så sätt själv öva mig i arbetet. Svårigheten för 

mig var att anpassa attributen så att det blev ett bra terapiarbete för Calle. Det fanns en oro hos 

mig att göra något som blev tokigt för honom. Eftersom jag hade en tanke om vad jag ville 

stimulera undrade jag ibland om det kunde göra skada när Calle utförde spelet i annorlunda 

vinklar än jag hade tänkt. 
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För att stärka balans och stabilitet lät jag Calle sitta på pilatesboll vid vissa moment. Det var 

inte någon framkomlig väg just då. Det var svårt för honom att både sitta på ett rörligt föremål 

och samtidigt spela. Något bättre gick det när han hade en balanskudde på stolen. Då var 

stolen stabil och kudden gav stimulans till balansen. Andra terminen gick det lite bättre att 

sitta på pilatesbollen även om han satt väldigt stilla när han spelade. 

 

Calle var uppmärksam på vad jag gjorde på pianot. Han visste även hur melodierna på pianot 

skulle låta. Han visade inte mycket till ansiktsuttryck när vi arbetade men när jag spelade fel 

på pianot kom det alltid ett litet leende i ena mungipan. 

 

Även visuellt var Calle säker. Han uppfattade alltid var instrumenten befann sig och ögonen 

följde händernas rörelser. Det var heller inga problem att nå instrument eller att avgöra hur 

långt han skulle sträcka sig eller hur hårt han skulle slå. Spelet blev däremot lika varje gång. 

Likartat tempo, alltid rytmiskt och jag såg sällan någon variation i hans rörelser.  

 

Jag uppfattade att Calle var känslig för taktil stimulering. Det märktes på hans starka reaktion 

när jag bytte trumstockar. Även det auditiva sinnet var känsligt och Calle reagerade på starka 

ljud genom att snabbt anpassa sitt spel så det blev svagare. 

 

I dialog med Calles danslärare kunde jag under året bidra med mina iakttagelser från ett FMT-

perspektiv. Detta bidrog till att dansläraren fick en större förståelse för Calles svårigheter och 

kunde bemöta honom på ett bra sätt.  

 

Det är ett stort arbete att förändra sin rörelserepertoar och det måste få ta tid. Mot andra 

terminens slut började det synas små nya rörelser och även hans gångstil började förändras så 

smått. Helhetsintrycket mot slutet av våra träffar var att Calle var något rörligare än han var ett 

år tidigare. Sannolikt har flera faktorer bidragit till detta. Inte minst den danskurs han deltar i 

på Kulturskolan.  
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Det arbete jag utfört tillsammans med Sara och med Calle, har haft både likheter och olikheter. 

Även om Sara, till skillnad från Calle, hade svårt med koncentrationen så handlade arbetet i 

båda fallen mycket om att stärka upp kroppen på olika sätt. För att kunna arbeta ändamåls-

enligt behövs en stabil KFU. En stabilitet där man kan sitta stadigt på stolen med fotsulorna i 

golvet samtidigt som överkroppen rör sig framåt med en rörelse i svanken eller i en vridning 

med bålen. Utifrån den stabila kroppen som stöd och trygg mittpunkt är det lättare att orka 

med vardagliga saker som att sitta på en stol och utföra skoluppgifter. 

  

Calle var min allra första adept och jag har funderat på om jag kunnat göra mer för honom 

under hans FMT-år. Antagligen är svaret ja, men med stöd från de videofilmade träffarna kan 

jag ändå se att vi arbetat med hans kropp och rörelser på ett adekvat sätt. Idag skulle jag haft 

andra erfarenheter och kunnat anpassa instrumentuppställningarna på ett mer ändamålsenligt 

sätt vilket kanske skulle ha ökat hans förutsättningar till utveckling. 

 

När Sara började på FMT var jag inne på min andra termin som terapeut och hade blivit lite 

varmare i kläderna. Jag var säkrare i mitt pianospel och kunde lättare anpassa aktiviteterna i 

stunden. Med Sara har jag känt mig säkrare och har kunnat variera instrumentuppställningar 

på ett mer kreativt sätt. 

 

Arbetet med dessa båda adepter har gett mig viktiga erfarenheter som terapeut. De har båda 

varit mycket samarbetsvilliga och kontakten i rummet har varit fin. Trots att metoden är 

ickeverbal har det blivit många glada skratt. 

 

Trots adepternas olikheter har båda funnit sig väl tillrätta i FMT-arbetet. Det har passat dem 

med den tydliga strukturen i metoden. Vi har startat och avslutat lika varje gång, arbets-

ordningen har varit densamma, d.v.s. spel med först ena handen, sedan andra handen och 

därefter båda i varje uppställning. De lärde sig snabbt hur arbetsmodellen fungerade vilket 

skapade en trygghet och en viss förutsägbarhet även om varje träff inte innehöll samma 

uppgifter. Båda adepterna var osäkra i starten men har blivit alltmer trygga och säkra allt 
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eftersom tiden gick. Detta gäller även mig som terapeut.  

 

Adepterna har utvecklats mycket under året men vad som är FMT:s förtjänst och vad som 

beror på annat som utvecklat dem är omöjligt att säga. Jag kunde ändå se att terapiarbetet 

utvecklades fint och båda adepterna uppvisade mot slutet av behandlingen en annan rörlighet, 

stabilitet och kroppskontroll än i början. 

 

Hur kan då arbetet med FMT bana väg för att ett barn med NPF ska kunna delta i 

Kulturskolans ordinarie utbud? Vid min Kulturskola erbjuder vi undervisning i sång, 

instrumentalspel, dans, drama och bild. 

 

FMT har i vissa fall under min studietid fungerat som ett analysinstrument där jag under 

terapin har kunnat observera hur en adept fungerar. Det har gjort att jag kunnat vara en länk 

mellan barn och lärare i det ämne barnet valt. Här har alltså FMT-terapeuten en roll av att både 

arbeta med barnet och dennes utveckling och samtidigt ge vägledning åt läraren så att hon 

eller han kan känna sig trygg i bemötandet. 

 

De kunskaper jag fått i utbildningen till FMT-terapeut, har visat sig vara en stor tillgång på 

Kulturskolan. Jag har kunnat utgöra ett bollplank och lärare som tidigare tvekat inför att ta sig 

an en elev med funktionsnedsättning har nu vågat göra det. 

 

Som ett led i vår Kulturskolas utveckling har FMT blivit en del av verksamheten som nu är 

lika självklar som dans, drama, bild eller musik. Arbetet med FMT syftar till att höja 

funktionsnivån hos individen. Detta medför i regel även ett stärkt självförtroende och 

underlättar deltagande i Kulturskolans hela utbud. 

 

I och med införandet av FMT inom vår Kulturskola har många hinder undanröjts. Det har 

ibland behövts mycket lite för att stötta kollegor. Någon har startat gruppverksamhet för barn 

med Aspergers syndrom medan jag själv tillsammans med en danslärare har startat 
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musik/dansgrupper med barn från särskolan. Kunskap och förståelse blandat med lust att 

utvecklas och kreativitet har satt igång ett nytt kapitel på Kulturskolan i Sollentuna. 
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5  Slutsats 
 

 

 

Mina frågor i examensarbetet har varit att undersöka hur jag som FMT-terapeut vid en 

Kulturskola kan stödja barn med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt hur man med 

FMT kan bana väg för att ett barn med NPF ska kunna delta i Kulturskolans ordinarie utbud. 

 

Det har visat sig att FMT passar utmärkt i Kulturskolan. Metoden gör det möjligt att ta emot 

vem som helst inom ramen för Kulturskolans avtal med kommunen, i vårt fall barn och 

ungdomar upp till 21 år. För många familjer var detta efterlängtat – att få en riktad verksamhet 

för deras barn där de får möjlighet att utvecklas med musiken som medel. Det blev ett fint 

komplement till skolans speciallärare, talpedagoger eller habiliteringens aktiviteter. 

 

Min upplevelse efter två års arbete med adepter, är att Kulturskolan, FMT och barn med NPF 

är en lyckad kombination. Kulturskolan kan nu erbjuda alla barn, även de med betydande 

svårigheter, en möjlighet till utveckling med musiken som medel.  

 

Slutligen vill jag framföra ett varmt tack till alla er som medverkat i och bidragit till detta 

examensarbete.  
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