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Sammandrag 
 

 

 

I detta arbete kan du läsa om FMT-metoden – Funktionsinriktad MusikTerapi, och hur 

arbetet med FMT kan medverka till en förbättrad livskvalitet. Alla mina upplevelser av 

FMT är att det är en rolig och lättsam, livsbejakande och kravlös metod. Men ger 

resultaten bestående förändringar? Är det en metod att räkna med när det gäller livet 

utanför FMT rummet?  

	  

Det har varit viktigt för mig att försöka jämföra och undersöka de resultat jag sett utifrån 

ett FMT-perspektiv, kopplat till hur det vardagliga livet påverkats för mina adepter. 

Arbetet handlar om en mor och hennes dotter som jag under två terminers tid spelat med 

parallellt. 

 

Frågeställningen jag valt är: Hur kan resultatet av arbetet med FMT synas även i det 

vardagliga livet hos adepterna? 

 

Min slutsats är att det har blivit skillnader för mina adepter. Jag har kommit fram till att 

FMT verkligen är en metod att räkna med. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, NPF, ADHD, Stress, 

Utmattningssyndrom, 
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1  Inledning 
 

 

 

Adepterna jag skriver om i detta arbete är en mamma och hennes dotter som jag har fått 

förmånen att träffa parallellt under två terminers tid. Deras namn är fingerade. Jag kan 

uppriktigt säga att det varit både roligt och lärorikt att få lära känna och följa Malin och 

Ulrica en bit på vägen i deras liv. Därför vill jag allra först tacka dem för allt som de, med 

sina härliga och öppna personligheter, bidragit med. Utan handledning skulle detta arbete 

inte blivit klart. Av den anledningen vill jag också rikta ett varmt tack till mina handledare 

Margareta Ericsson och Barbro Matsson. Särskilt tack till Barbro för all konkret hjälp och 

stöd i utformandet av examensarbetet. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka sambandet mellan det jag sett 

hända med mina adepter (brukare av metoden) i FMT-rummet, och hur det har påverkat 

deras funktioner/funktionsnivå i vardagslivet, ex. i hemmet, i skolan, på arbetet eller i 

självvalda fritidsaktiviteter.  

 

Min frågeställning är: Hur kan resultatet av arbetet med FMT synas även i det vardagliga 

livet hos adepterna? 
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1.2 Arbetets upplägg 
 

Mitt examensarbete består av fem större delar med underrubriker. Den första delen 

innehåller min bakgrund och musikterapins historia. I andra delen beskrivs FMT-metoden. 

Huvuddelen, den tredje delen, innehåller fakta om mina adepters funktionsnedsättningar, 

praktikarbetet jag har gjort och resultatet av detta arbete. Vidare innehåller den fjärde delen 

resultatsammanfattning och diskussion. Den avslutande, femte delen, innehåller slutsats 

och till sist en källförteckning och bilaga. Bilagan innehåller ett självskattningsformulär 

som en av adepterna, Ulrica, fått fylla i om hur hon upplevt FMT.  

	  

 

 

1.3 Min bakgrund 
 

Så länge jag kan minnas, har sång och musik varit en självklar del av min vardag. Det är 

mitt stora intresse och en livsstil jag inte tror att jag skulle klara mig utan.  

 

Några av mina tidigaste minnen av musik är att mina föräldrar ofta spelade på kvällarna 

och nätterna när vi barn, jag och min bror, hade lagt oss. Då tror jag att deras sång och 

musik stod för en trygghetskänsla. Jag har också alltid haft väldigt lätt för att lära mig 

sångtexter utantill. Dels på svenska, men även på andra språk som jag lärt mig, och det har 

ofta varit en fördel för mig. Om man kan sånger på ett språk har man redan där ett visst 

ordförråd och som regel rätt grammatik inbyggd. 

 

Musik påverkar min sinnesstämning i ganska hög grad. På morgonen har jag oftast radion 

som väckarklocka, och just när jag vaknar, tycker jag att det blir extra tydligt hur olika 

typer av musik väcker olika känslor till liv. Dagen känns direkt mer lockande om den 
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börjar med skön musik. Även när jag spelar och sjunger själv därhemma, blir det ofta ett 

sätt att känna in vilket humör jag är på och komma i kontakt med mitt inre. Musik kan vara 

ett sätt att uttrycka känslor. Det finns en kraft i musiken som inte går att ta miste på. 

 

Då jag arbetat ett flertal år som kantor inom Svenska kyrkan, har jag kommit i kontakt med 

många olika typer av människor i alla åldrar, och ofta fått uppleva musikens oerhörda 

kraft, och vad musik kan betyda i olika situationer. Så har också intresset väckts att gå 

vidare i en ny riktning och utforska på ett annat sätt, hur musiken kan användas till hjälp 

för att uppnå andra (utom)musikaliska mål. Jag tror att båda aspekterna är viktiga. Musik, 

och att vara med och skapa musik, är en stor glädjekälla. Ökad kroppskontroll/medvetenhet 

och känslan av att duga ger självförtroende. I Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT), 

sammanbinds de båda aspekterna och det ger utrymme för positiv utveckling. 

 

 

 

1.4 Musikterapins historia 
 

Musikterapi – Musik i terapeutiskt syfte som ett medel för att nå utommusikaliska mål, 

används idag i många olika sammanhang och har blivit ett begrepp på mångas läppar. Men 

det är långt ifrån något nytt. Musik har spelat en stor roll för människor genom alla tider 

och funnits med som en självklar del i religion, myter och magi. Historiskt sett kan musik-

terapi delas in i tre huvudsakliga områden: magisk, religiös och rationell terapi 

(Alternativmedicin 2013). 

 

Ett exempel finns i kinesisk kultur. Sedan urminnes tider har kineserna använt musik för 

att behandla sjukdomar. Ett gammalt kinesiskt talesätt vittnar om detta: ”Musik är lika bra 

som medicin. Musik kommer före medicin.” (Epoch Times 2007a). Det kinesiska tecknet 

för ordet ”medicin” kom nämligen till efter tecknet för ”musik”, och ”musik” med en 
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tilläggsdel som betyder ”gräs/örter” blev tecknet för ”medicin”. Musik i himlen och gräs på 

jorden är hälsokurer för människan. I kinesisk filosofi är musiken förenad med Yin och 

Yang som är motsatsfenomen. Yang står för ljus, det maskulina, aktivitet och himlen. Yin 

står för mörker, det kvinnliga, passivitet, och jorden. Musiken är också förenad med de fem 

elementen trä, eld, jord, metall och vatten. 

 

I kinesisk musikterapi eftersträvas att uppnå harmoni och balans. Mellan musik – 

människa, mellan himlen – människan och mellan Yin – Yang. Kroppslig hälsa och sinnet 

är sammankopplat med sociala faktorer. Fin musik kan leda människor till att vara goda 

och förbättra hälsan. Intill idag är musikterapi en del av traditionell kinesisk medicin 

(Epoch Times 2007b). Liknande teorier om musikterapi som något som kunde framkalla 

rening från sjukdomstillstånd fanns i det antika Grekland (Ruud 2002, s. 18–19). 

 

Vidare finns det mycket skrivet om musik i Bibeln; musiken som en gåva från Gud till 

människan. I första Samuelsboken, kap. 16:14–23 berättas om hur herdepojken David blev 

kallad att spela psalmer på lyra för att lindra kung Sauls vrede och fördriva hans onda 

demon (Bibeln 2000, s. 269). 

 

Den moderna musikterapin har till största delen utvecklats efter andra världskriget. I 

Sverige introducerades musikterapi i den etablerade vården, framför allt inom psykiatrin, 

under 70-talet. Första utbildningen av musikterapeuter startade i Stockholm 1981. Det 

handlade då om en psykodynamisk inriktning. Under 70-talet började även Lasse Hjelm att 

utveckla det som blivit kallat FMT-metoden. 1987 grundade han Musikterapiinstitutet i 

Uppsala och den första FMT-utbildningen startade samma år (Hjelm, 2005, s. 16). 

 

I dagsläget är det också de två olika inriktningar som finns i Sverige. Musikterapi med 

psykodynamisk grund finns i Stockholm, på Kungliga Musikhögskolan, och den funktions-

inriktade (FMT) i Arvika på Musikhögskolan Ingesund, Karlstads universitet (FMT 2013). 
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Den sistnämnda består av tre kurser om vardera 30 hp och ges på halvfart under tre år. Ett 

utvecklingsarbete har påbörjats och planer finns på att starta ett högskoleprogram 120 hp i 

Funktionsinriktad musikterapi. Beslut har i skrivandets stund ännu inte fattats av 

universitetsledningen (Musikhögskolan Ingesund 2013). 

 

Under de senaste decennierna har intresset för musikterapi alltmer ökat. Mycket forskning 

görs, och i Sverige arbetas det med musikterapi inom många olika delar av samhället.
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2  FMT-metoden 
 

 

 

Begreppet FMT-metoden innehåller två olika delar. Den ena delen är en gruppverksamhet 

som kallas MUISK – MUsik Inför SKolan. Den andra delen är den individuella 

musikterapin. 

 

 

 

2.1 Teoretisk grund  
 

Lasse Hjelm (1924–2010) utvecklade metoden under drygt ett tiotal år, 1975–1989, då han 

var verksam på Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Han inspirerades då bl.a. av den 

Schweiziske utvecklingspsykologen Jean Piagets (1896–1980) tankar om utveckling, och 

grundade till stor del metoden på dessa. 

 

Piaget menade att varje ålder har sin utvecklingsnivå och hoppas ett utvecklingssteg över, 

kan det komma att visa sig som ett avvikande rörelsemönster eller försening i 

utvecklingen. Det i sin tur kan hindra mer avancerade rörelsemönster att komma till stånd. 

Han skrev också tesen: ”Barnet utvecklas genom sitt handlande, ett handlande som ger 

erfarenheter, erfarenheter som ger mognad.” (Piaget, se Hjelm 2005, s. 58) Ett barn lär sig 

allteftersom olika färdigheter, med hjälp av sin kropp tillsammans med upplevelsen av 

tidigare erfarenheter som det gjort. Detta sker vanligtvis utan att någon utomstående 

muntligt behöver lära eller instruera barnet. All utveckling börjar inifrån individen själv.  
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Hjelm brukade säga ”Man kan inte organisera en hjärna med ord, således kan man inte 

organisera en människa med ord” (Hjelm 2005, s. 12). 

 

Ytterligare några personer, vilkas idéer och upptäckter har varit viktiga för utvecklandet av 

FMT-metoden är, Britta Holle, Jean Ayres och Gunnar Kylén. Gemensamt för alla dessa 

teoretikers arbete är en utgångspunkt i en helhetssyn på människan.  

 

Britta Holle (1910–1999) kom från Danmark och arbetade under många år som 

sjukgymnast och gymnastiklärare. Hon specialiserade sig på barns motoriska och 

perceptuella utveckling, och lade stor vikt vid att varje individ bör bemötas på dess egen 

nivå (Holle 1987, s. 12). 

 

Den amerikanska arbetsterapeuten Jean Ayres (1920–1989) insåg, när hon arbetade med 

vuxna och barn med neurologiska funktionsnedsättningar, att en bättre förståelse för hur 

hjärnan samordnar och bearbetar sinnesintryck från olika kroppsdelar, är till stor nytta 

(Ayres 1988, s. 8–9). För att ett helhetsintryck ska kunna uppfattas, samverkar alla sinnen 

(Ayres 1988, s. 15). 

 

Docent Gunnar Kylén (1929−1994) var svensk och han är framförallt känd för sin 

omfattande forskning om begåvning och begåvningsutveckling. Under ett flertal år var han 

vetenskaplig ledare på Riksförbundet FUB:s (för barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörnings) forskningsstiftelse ALA (Anpassning till Liv och Arbete) 

(Vårdguiden 2013). Forskningen resulterade i en begåvningsteori, grundad på Piagets 

tankegångar (Kylén 1981, s. 5). Han analyserade begåvningens roll för individens 

utveckling och vikten av hur han/hon, med hela sin personlighet, är i samspel med sin 

miljö (Kylén 1981, s. 38–39). En människas känslor, intellektuella förmåga, och sociala 

färdigheter är nära sammankopplade. 
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Individen utvecklas genom nya upplevelser och uppgifter, parallellt med att kunskapen om 

det egna jaget ökar. Den bild individen får av sig själv och omvärlden, påverkas mycket av 

omgivningens reaktioner. 

 

 

 

2.2 MUISK 
 

MUISK, Musik Inför SKolan, är en pedagogiskt strukturerad, upplevelsebetonad musik-

stund i grupp. Syftet är att tidigt kunna uppmärksamma och stödja elever som av olika 

anledningar behöver särskilt stöd. Musikstunderna kan sedan följas upp av en enskild 

FMT-observation för varje barn, för att därefter kunna erbjuda elever i behov av stöd, 

FMT. MUISK-stunden tar ca 20 minuter första gången och utökas sedan successivt ca 14 

gånger.  

 

Musikstunden innehåller minimalt med verbala instruktioner. Istället uppmuntras barnen 

att utveckla totalperceptionen genom att se, känna, uppfatta musiken, använda hela 

kroppen, uppleva. Terapeuten spelar piano och sjunger. Någon annan vuxen, med fördel en 

av lärarna, agerar spegel, d.v.s. sitter framför gruppen, gör rörelser och visar varje moment. 

Under musikstunden finns goda möjligheter att iaktta barnens förmåga att: 

* agera i grupp 

* koncentrera sig  

* ta egna initiativ 

* läsa av den aktuella situationen  

* härma 

* samarbeta 

Även handdominans och handens grepp är något som kan observeras i MUISK. 
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Särskilda rytmikmoment och enkelt instrumentalspel ingår. MUISK kan även anpassas för 

andra åldersgrupper, exempelvis på demensboenden.  

 

 

2.3 Musikterapin 
 

FMT är en lustbetonad rörelseterapi med utgångspunkt i en helhetssyn på människan och 

dess alla funktioner. Behandlingen är neuromuskulär, d.v.s. information överförs från 

kroppens muskler till hjärnan. Redan i fosterstadiet börjar vi utvecklas och från ett nyfött 

stadium förfinas olika rörelsemönster och funktioner. Det är ett otal detaljer som samspelar 

och vävs ihop för att en människa ska fungera. Intryck bör kunna uppfattas och bearbetas 

på ett relevant sätt, olika vunna färdigheter behöver kunna integreras med varandra, för att 

individen ska kunna nå nya ”mål” och kroppen och hjärnan ska minnas vad den lärt sig. 

	  

För att detta ska bli verklighet, är det också viktigt att det sker i en viss ordningsföljd. 

”varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det föregående steget” (Hjelm, 2005, s. 120). 

Hjelm använde också mottot att ”Örat leder ögat - ögat leder handen!” som grund för 

metoden (Hjelm 2005, s. 57). När örat hör ett ljud, söker ögat platsen där ljudet kommer 

ifrån, och när ögat ser något, kommer lusten att undersöka föremålet i fråga. Hos späd-

barnet sker detta först med munnen och senare i utvecklingsfasen med handen. 

 

Arbetet med FMT sker alltid individuellt. Arbetet utförs ickeverbalt, inga talade 

instruktioner eller ”lärande” förekommer. Någon musikalisk improvisation förekommer 

inte heller i FMT, i motsats till i många andra musikterapiformer. De mänskliga 

funktionerna måste samverka i en helhet för att kroppen ska kunna uppleva balans. 

Musiken används som medel och får vara redskapet som stimulerar människan i sin egen 

utvecklingsprocess och skapar motivation. 
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Ofta upplevs terapin som lättsam och rolig och detta kan ses som ett tecken på något gott. 

Ayres konstaterar i sin bok ”Sinnenas samspel hos barn”: ”När barnet ställs inför uppgifter 

som han kan reagera ändamålsenligt på 'har han roligt'. Man skulle kunna säga att barnets 

uttryck för sensorisk integration är att 'ha roligt'.” (Ayres 1988, s. 18). Detta gäller även 

den vuxne. Hjärnan måste ha roligt – då utvecklas den hela livet 1	  

	  

Varje individ måste prova själv och göra sina misslyckanden innan den lär sig. Men även 

att hitta motivation är viktigt. Utan motivation är det svårt att lära sig något. I sitt arbete 

med FMT strävar terapeuten efter att väcka individens motivation utan att instruera eller 

lära ut. All handling ska komma utifrån individens egen vilja. Metoden bygger på en 

ständig samverkan mellan terapeut och adept. 

 

I detta sammanhang bör man dock lägga på minnet att FMT inte handlar om att träna. Det 

förekommer ingen inlärning i FMT, det finns inget att visa upp, till skillnad från t.ex. 

traditionell musikundervisning. Men en funktion som erövras kommer att finnas kvar och 

automatiseras, bli en del av själva personen. Arbetet i FMT syftar till utveckling, eller som 

Ann-Britt Hellén, FMT-terapeut, har uttryckt det: ”det som utvecklas sitter alltid kvar – det 

som tränas måste alltid tränas” (Hellén, se Hjelm 2005, s. 120). Utveckling måste få ta tid. 

 

Grunden för arbetet ska vara adeptens: 

*Egen reaktion – utan andras önskan eller krav 

*Egen handling – utan instruktion 

*Egen tanke – utan andras ord eller förmaningar 

*Egen planering – utan fysisk påverkan  

(Hjelm 2005, s. 12) 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Föreläsning	  med	  FMT-‐terapeut	  Margareta	  Ericsson	  2010-‐12-‐01	  
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En riktlinje är att en terapisession varar 20 minuter en gång i veckan. Det kan låta lite men 

det är oftast intensivt arbete för adepten. Det är en viktig aspekt att ge tid för återhämtning 

och möjlighet för hjärnan att bearbeta de nya sinnesintrycken mellan varje terapisession.  

 

Rummet som används för terapin bör alltid vara samma och alltid se likadant ut. Det bör 

innehålla så få inredningsdetaljer som möjligt. Eventuella saker som kan störa och inte kan 

undvikas i rummet bör täckas över. Detta är en viktig del, dels i trygghetsskapandet, dels 

för att adepten inte ska störas av för mycket intryck från själva rummet utan kunna 

koncentrera sig fullt ut på attribut och terapeut.  

 

	  

2.3.1 Instrument och attribut 
Terapeuten använder ett piano som sitt arbetsinstrument. Adepten spelar på olika former av 

trummor och blåsinstrument. Både trummor, trumstockar och blåsinstrument kallas, som 

ett samlingsnamn, för attribut. 

 

Slagverksinstrument är vibrationsförmedlande och stimulerar därmed sinnesreceptorerna. 

De är inte bundna till en speciell ton eller tonart och därmed behöver adepten inte känna 

någon prestige i spelet. Instrumenten kan placeras om i nya kombinationer, vinklingar och 

höjder. Specialtillverkade trumstockar används. Stockarna är skapade i olika storlekar och 

former och med olika tyngd. Detta för att hjälpa till att stödja handens utveckling och ge 

stor variation av erfarenheter till hjärnan. 

 

Blåsinstrument bestående av förpreparerade blockflöjter och olika så kallade ACME-

instrument (pipor med olika läten t.ex. gök, duva, anka, eller tågvissla) används i FMT. 

Dessa pipor kräver olika mycket luftflöde för att åstadkomma en stabil ton och nyttjas för 

att förbättra munmotoriken och medvetandegöra, samt gynna andningen hos adepten. 
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Exempel på andra vanligt förekommande attribut är fotklossar, globalstol (en höj- och 

sänkbar stol som främjar en skonsam och riktig sittställning), sittkuddar och olika varianter 

av bollar. Dessa hjälpmedel används i syfte att uppnå en optimal sittställning och god 

balans. 

 

 

2.3.2 Koder 
Till sin hjälp har terapeuten ett 20-tal specialkomponerade musikslingor. Dessa används 

tillsammans med förutbestämda, logiska, uppställningar av attribut och kallas koder. 

Koderna är genomtänkta och uppbyggda på ett sådant sätt att de motsvarar olika funktions-

nivåer. Adepten erbjuds möjlighet att handla utifrån den aktuella koden. Terapeuten 

bekräftar i sitt spel den önskade handlingen när den kommer. Uppställningen kan sedan 

varieras utifrån adeptens förutsättningar och så kan en gradvis utveckling ske. Adepten är 

den viktigaste i sammanhanget och ska alltid vara i fokus. Hänsyn tas till adeptens tidigare 

erfarenheter, vilken intelligens- och abstraktionsnivå adepten befinner sig på, dennes 

utvecklingsprofil och eventuella funktionsnedsättningar. 

 

Med abstraktionsnivå menas graden av förmåga att utföra olika tankeoperationer, förstå 

symboler och abstrakta begrepp. Det kan t.ex. handla om tidsuppfattning, att kunna förstå 

begreppen, mer – mindre – lika mycket, eller att se sambandet mellan olika saker; apa – 

hund – fisk, är alla djur. Det kan även handla om att förstå och föreställa sig saker man 

själv inte sett eller upplevt, t.ex. att det bor människor i Afrika eller att det finns hästar som 

man inte har sett (Kylén 1981, s. 32). 
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2.3.3 Observationspunkter 
Terapeuten observerar och analyserar alltså adeptens agerande för att hitta rätt nivå att utgå 

från i det fortsatta arbetet. Detta sker med hjälp av för FMT specifika observationspunkter. 

Observationspunkterna ligger i sin tur till grund för en observation (ett program) som 

terapeuten ibland kan välja att göra för att skapa sig en helhetsbild av adepten. Därefter 

lägger terapeuten upp en plan för hur det fortsatta arbetet kan se ut (Hjelm 2005, s. 215).  

 

 

Som exempel på vad terapeuten observerar skulle jag vilja nämna och förklara betydelsen 

av följande givna observationspunkter: 

 

Stabilitet. KFU är ett centralt begrepp inom FMT. Förkortningen står för Känsla För 

Underlaget. Det handlar om stabilitet och balans. Att ha ett bra sittande och orka/kunna 

balansera upp kroppen på ett bra sätt, är en förutsättning för en bra arbetssituation, inte 

minst redan under skoltiden. Om en elev har fullt sjå med att hålla kroppen i styr, blir det 

självklart svårare att kunna lyssna på vad läraren säger och dessutom klara sina uppgifter.  

 

Det handlar också om hur hela kroppen samarbetar främst nacke, svank, sittknölar och 

bålen. Hur går adepten in i rummet? Sitter hon/han stabilt? Är fötterna förankrade i golvet? 

Det är exempel på frågor som terapeuten ställer sig i en behandlingssituation.  

 

Händernas och handledernas funktionsnivå och utvecklingsgrad är vidare en viktig 

observationspunkt i FMT och kan ses som en del i helhetsutvecklingen. Allt eftersom 

människor utvecklas förändras också handens grepp. Mycket av utvecklingen görs med 

händerna (Hjelm 2005, s. 208). Hur adepten hanterar stockar eller andra attribut, kan ge 

viktig information om funktionsnivån. Från ungefär sex års ålder bör barn utveckla en viss 

handdominans, det vill säga det börjar visa sig vilken hand barnet fördrar att använda och 

om det är höger- eller vänsterhänt. I FMT observerar terapeuten handdominansen bl.a. 
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genom att ge en trumstock i adeptens fokus och se vilken hand adepten spontant väljer att 

ta stocken med.  

 

Terapeuten observerar också hur handlederna och armarna samverkar i förhållande till 

händerna. ”när vi uttrycker vår vilja handlar vi - när vi handlar använder vi ofta vår hand.” 

(Hjelm 2005, s. 55). Professor David Ingvar menar att nervsystemet styr handen och 

hjärnan registrerar förändringarna när vi gör viljemässiga rörelser (Ingvar, se Hjelm 2005, 

s. 56). 

	  

Sidoskillnad. Det är alltså naturligt att ha en dominant sida som är mer utvecklad och 

stark. Om skillnaden är alltför stor, kan det skapa en obalans i kroppen och bidra till 

problem. Om sidoskillnaden är för påtaglig är det ett tecken på att de båda sidorna har svårt 

att koordinera sig, förbindelserna mellan hemisfärerna, hjärnhalvorna, är begränsade.  

 

KFU är ofta svagt och instabilt vilket kan medföra en kroppslig osäkerhet. Detta kan 

innebära att onödig energi går åt. Tecken på en sidoskillnad kan märkas i till exempel ett 

klumpigt, onödigt komplicerat rörelsemönster, eller som inlärningssvårigheter (Hjelm 

2005, s. 205).  

 

Om adepten oftast eller alltid väljer en viss sida kan terapeuten utgå från att det är den 

dominanta sidan. I FMT utgår terapeuten från den starkare, dominanta sidan. Händerna och 

armarna bör kunna arbeta parallellt med varandra. För att detta ska fungera, krävs att båda 

sidorna kan styra självständigt. Ett sätt att arbeta med en sidoskillnad är att använda en s.k. 

dubbelklubba. Det är en trekantig trumstock som hålls med båda händerna.  

 

Separata sidorörelser. Intimt sammankopplad med ovanstående punkter. Det innebär att 

gå ett steg längre och kunna göra olika rörelser med höger och vänster hand samtidigt. Att 

kunna hålla ett papper i ena handen och samtidigt klippa ut en cirkel med den andra, eller 
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hålla i en skål och vispa är exempel på separata sidorörelser.  

 

Bålrotation. Bålen kan sägas vara mitten på kroppen och den del som skiljer överkroppen 

från underkroppen. När barnet är litet, är hela rörelsemönstret grovmotoriskt och barnet 

vänder inte bara på överkroppen utan på hela kroppen när det vänder sig mot något. Så 

småningom, när rörelsemönster förbättras, lär sig barnet att separera delarna allt mer. Detta 

är bålrotationen. Att över- respektive underkroppen kan fungera självständigt. 

 

Hjelm poängterade att bålrotationen bör vara fullständigt utvecklad vid 12 års ålder och 

ansåg att försenad bålrotation t.o.m. kan vara orsak till vanliga skolproblem, då det kan 

sammankopplas med vissa inlärningssvårigheter främst vad gäller stavning och läsning 

(Hjelm 2005, s. 206). 

 

Perception. Perception är hjärnans tolkning av sensoriska intryck. Det handlar om vad 

individen, med sina olika sinnen, uppfattar av omvärlden.  

	  

Ø Auditivt. Det auditiva, hörseln, är ett av de första sinnena som utvecklas hos 

fostret. Från den 24–28 fosterveckan börjar det blivande barnet att uppfatta musik 

och känna igen mammans röst (Sohlman 2005, s. 36).  Likaväl som individen 

utvecklar en handdominans utvecklas ögon- och örondominans. Höger öra bör vara 

det dominanta (Sohlman 2005, s. 22–23). Om ljud tas in genom vänster öra måste 

signalerna omkopplas genom vänster hjärnhalva, och detta kan medföra svårigheter 

att till exempel hinna uppfatta muntliga instruktioner. 

 

Ø Visuellt. Det visuella handlar om synen. Genom att göra små ändringar i 

uppställningarna kan terapeuten få en uppfattning om vad adepten visuellt 

uppfattar. Till detta hör också öga- och handkoordination, det vill säga om adepten 

har förmågan att titta på det han/hon gör. Balansförmågan är i många fall beroende 
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av information som fås från ögonen (Sohlman 2005, s. 91).  

	  

Ø Vestibulärt. Ibland talas det om balansen som ett sinne, men egentligen är det 

snarare en förmåga som består av samspel mellan flera olika sinnen. Det 

vestibulära systemet är ett sinnesorgan som finns i innerörat. Det ger hjärnan 

information om kroppens, särskilt huvudets, läge i förhållande till marken och 

jordens dragningskraft. Med andra ord medverkar det till att individen kan hålla 

kroppen upprätt. Det kan ses som kroppens eget inre vattenpass. När en rörelse 

registreras i vestibulära systemet, skickas signaler via nervtrådar till hjärnan. Där 

tolkas informationen och sedan reagerar hjärnan med att sända ut signaler till 

muskler och leder. På så sätt anpassar sig kroppen snabbt vid t.ex. ett fall. Det 

vestibulära systemet utvecklas redan i nionde–tionde fosterveckan (Sohlman 2005, 

s. 88–89). 

	  

Ø Proprioceptivt. Det kinestetiska sinnet, d.v.s. muskel- och ledsinnet, även kallat 

det proprioceptiva sinnet, har att göra med den sensoriska information som uppstår 

när muskler och leder aktiveras. Signaler leds hela tiden, från muskler/leder via 

ryggmärgen och upp till hemisfärerna (hjärnhalvorna), med information om dess 

läge. De flesta impulserna som fås uppfattas inte medvetet av individen. Utan 

tillräcklig information från muskel- och ledsinnet i händerna skulle det vara svårt 

att ta något ur en ficka, eller komma ihåg åt vilket håll en kran ska vridas (Ayres 

1988, s. 46). 

	  

Ø Taktilt. Det taktila (känsel) sinnet är vårt största sinne. Känselceller finns i hela 

huden och är utspridda över hela kroppen. Detta sinne är direkt kopplat till kontakt 

och känslor och har stor betydelse för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Alla 

andra sinnen påverkas eftersom beröring är viktig för nervsystemets utveckling.   

(Ellneby 2007, s. 20) 



	  

20	  

	  

Att använda bollar av olika slag kan vara nyttigt. När en individ studsar, kastar, sparkar, 

fångar eller slår eller boll stimuleras många sinnen. Det handlar t.ex. om öga- 

handkoordinationen, som innebär samarbete mellan handen och ögat, och som är viktigt 

för skrivandet. Hörsel och känsel stimuleras, samt det proprioceptiva sinnet. Individen 

känner vilken kraft som går åt och stimuleras att kontrollera riktning (Ellneby 2007, s. 86).  

	  

Andningen är ytterligare en observationspunkt. Andningen är livsviktig för människan. 

Genom en bra andningsteknik blir hjärnan ordentligt syresatt och koncentrationen ökar. 

Diafragman (mellangärdet) är den främsta andningsmuskeln (Hjelm 2004, B.1, s. 32). I 

FMT observerar terapeuten om adepten kan koordinera andningen naturligt med resten av 

kroppen. Terapeuten kan också skapa förutsättningar för adepten att utveckla och 

medvetandegöra sitt blås genom spel på olika blåsinstrument.  

 

Modell/logik. Här handlar det om att stimulera förmågan till att hitta olika problem-

lösningar och ge adepten möjlighet att testa sitt logiska tänkande. De kognitiva 

funktionerna läses av. Alltså det som handlar om förmågan att kunna tolka, omtolka, tänka, 

planera och genomföra handlingar. Kan adepten läsa av rummet och utan muntliga 

anvisningar hitta en struktur i attributens uppställningar? Finns förmågan att motoriskt 

genomföra planerade handlingar eller tappar adepten modellen? Kan adepten omorganisera 

sin logik och anpassa efter de förutsättningar som för stunden gäller? 

 

Helhetskoordination/helhetsperception. En rörelse som utförs tillräckligt ofta blir till slut 

automatiserad. Då är den så väl integrerad, att individen inte behöver tänka på vad den gör. 

Det sker automatiskt. Några exempel är att gå eller att cykla. När det lärs in tar det all kraft 

och energi, men när individen väl kan det är det ingen konst. Automatisering av bestämda 

rörelsemönster kallas koordination (Ellneby 2007, s. 59). 
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När rörelser är automatiserade och kroppen och hjärnans alla funktioner fungerar 

tillsammans på bästa sätt, upplevs en smidighet. Hur samverkar adepten i stort, med 

terapeuten, med attributen och i hela rummet? Är andningen optimalt integrerad med över 

och underkroppen? 

 

 

2.3.4 Målgrupper 
FMT-metoden används inom grundskolan, grundsärskolan och kulturskolan. Även inom 

och vård och omsorg och i sjukhuskyrkans regi. Metoden är till för den som har ett 

konstaterat behov eller i förbyggande syfte, och kan användas oavsett ålder då 

utgångspunkt alltid tas från adeptens begåvnings- och funktionsnivå (FMT-metoden 2013). 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Denna del innehåller närmare beskrivning av adepterna jag valt att skriva om. I anslutning 

till det, fakta om deras aktuella funktionsnedsättningar. Sist i delen kommer kapitel om 

vårt FMT arbete tillsammans och vilka resultat som framkommit. Jag spelade med Malin 

totalt 25 gånger under 2 terminers tid och med Ulrica 20 gånger.  

 

 

 

3.1 Malin 
 

Malin går i fyran, i en ”vanlig” klass, i en mindre skola. Jag träffade henne första gången 

då hon kom för att vara med i barnkören. Då gick hon i årskurs tre. Av olika anledningar 

fick hon tidigt vara med och ta ansvar i familjen. Hon har alltid varit duktig och gör gärna 

små snälla saker, som att plocka blommor, ge presenter osv. 

 

Enligt Malins mamma är hon fysiskt stark, duktig på att laga mat, sköta om familjens djur, 

kreativ och älskar att pyssla. Hon kan lätt bli väldigt arg och hon har haft besvärligt att få 

jämnåriga kamrater i skolan. Ofta trivs hon bättre med vuxna eller yngre barn. 

 

Enligt Malins lärare har hon svårt att komma igång med sitt arbete och frågar ofta, fast hon 

vet vad hon ska göra, även om hon får särskild instruktion. Hon ger upp lätt, och har 

väldigt höga krav på sig själv, att det hon gör ska vara fint och rätt. När det inte blir så 

perfekt som hon tänkt sig, blir hon väldigt besviken. 
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Malin har svårt att forma och skilja på bokstäver. De liksom ”hoppar runt” tycker hon. I ett 

WISC-IV test som gjordes hösten 2010, kom det fram att hon har hög intelligens men att 

utvecklingsprofilen är ojämn. På vissa områden presterar hon över medelnivå för sin ålder. 

Vid samma testtillfälle gjordes också Becks Ungdomsskalor. Det är ett självskattnings-

instrument med frågor gällande normbrytande beteende, ilska, självkänsla, depression, och 

ångest. Testet indikerade förhöjda värden inom flera områden. 

 

 

 

3.2 NPF – ADHD och Dyslexi 
 

Malin har fått diagnosen ”ADHD och Dyslexi” ganska nyligen. Det är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning (NPF). Den som fått den diagnosen har särskilda svårigheter med 

reglering av uppmärksamhet, avledbarhet, impulskontroll, att anpassa aktivitetsnivån, 

samspelet med andra människor, inlärning och minne, att uttrycka sig i tal och skrift och 

även svårigheter med motoriken (Riksförbundet Attention 2013). 

 

Det är svårigheter som många människor kan ha, mer eller mindre. Det klassas som en 

funktionsnedsättning när problemen är så stora att de kraftigt påverkar individens 

utveckling och möjligheterna att fungera i samhället. Med ordet funktionsnedsättning avses 

att det är funktioner i hjärnan som är störda, snarare än fysiska skador på hjärnan (Gillberg 

2004, s. 14). 

 

ADHD är en engelsk förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Översatt 

betyder det ungefär; problem med koncentration, impulsivitet, uppmärksamhet, och hyper-

aktivitet. Det är en relativt vanligt förekommande diagnos. Cirka fem procent av alla barn 

drabbas (Riksförbundet Attention 2013). Vanligast är diagnosen bland pojkar/män, men 
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mörkertalet bland flickor/kvinnor är förmodligen stort, då symtomen kan ta sig lite 

annorlunda uttryck och därför vara svårare att upptäcka i sistnämnda gruppen (Gillberg 

2004, s. 36).  

	  

ADHD kan ses som ett samlingsnamn som även omfattar andra undergrupper. Det är en 

symtomdiagnos som fastställs genom ett DSM-IV test och symtomen ska ha funnits före 

sju års ålder. (Läkemedelsverket 2013)  

 

För en person som har ADHD är motivation väldigt viktig. I en självvald aktivitet kan 

koncentrationen och uthålligheten vara hög. Kerstin Malmberg, överläkare och specialist i 

barn- och ungdomspsykiatri vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, framhåller att där 

motivation finns kan handlingskraften vara enorm att uppnå ett mål eller slutföra uppgifter 

(Netdoktor). 

 

Nya undersökningar som gjorts har visat på att ärftligheten är större än man tidigare trott. I 

cirka 80 % av alla fall, anses funktionsnedsättningen vara biologiskt betingat. Ungefär 

hälften av alla barn har kvar symtomen som vuxna (Abrahamsson 2010, s. 45–46). 

Symtomen har mycket att göra med brister i den sensoriska bearbetningen, dvs. hjärnans 

förmåga att sensoriskt bearbeta och integrera sinnesintryck. Vanligt förekommande är 

svårigheter att stänga ute ljus eller ljud eller intryck från andra människor runtomkring och 

detta gör att han/hon sällan kan utnyttja sin optimala prestationsförmåga (Ayres 1988, s. 

69). Ofta upplevs det av omgivningen som slarv. Individen har svårt att hålla ordning. 

 

Hos många är förmågan att anpassa sig till lagom aktivitetsnivå något som görs utan att de 

vet exakt hur. Det är också den förmågan som kan sägas vara en normalaktivitet. Denna 

aktivitetskontroll brister ofta vid ADHD. Det är som att motorn ständigt går på högvarv. 

Eller i motsatt fall då hypo- (under) aktivitet förekommer, att individen ständigt måste 

tvingas till minsta aktivitet.  
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Uppmärksamhet är ett ord med många olika innebörder. Det handlar bland annat om: 

fokusering av-, skiftning av-, att kunna behålla-, (koncentration) och delad- (simultan-

förmåga) uppmärksamhet (Gillberg 2004, s. 33–34). 

 

Där ingen överaktivitet förkommer, eller istället tom hypoaktivitet och där fokus ligger på 

uppmärksamhetsproblem, ges vanligtvis diagnosen ADD. Personer med ADHD har ofta 

även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det är vanligt med inlärnings-

svårigheter främst vad gäller läsning och skrivning. Ungefär 33 % av samtliga med 

inlärningssvårigheter har dyslexi (Gillberg 2004, s. 28).  

 

Dyslexi kallas också ordblindhet vilket förklarar lite vad det handlar om. Det finns två 

olika typer. Visuell dyslexi, är svårighet att ”se” orden. Individen kastar om bokstäver och 

kan ha svårt att skilja på bokstäver som b och d. Auditiv dyslexi innebär att svårigheten 

främst ligger i att höra skillnad på ord eller orddelar. Gillberg menar att dyslexi sällan 

kommer ensam. Ofta är dyslexi symtom på mer komplicerad problematik och tilläggsdel i 

en diagnos (Gillberg 2004, s. 70, 72). 

 

Vanligt förekommande är svårigheter att med hand och penna forma bokstäver, men även 

olika typer av talproblem och svag självkänsla då individen ofta går omkring med en 

dumhetskänsla. Särskilt i det sistnämnda fallet är så klart familjens, anhörigas, lärares 

positiva och förstående bemötande oerhört viktigt (Dyslexi info 2013). 
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3.3 WISC-IV test 
 

Förkortningen står för Wechsler Intelligence Scale for Children- fourth Edition. Det är ett 

test som är gjort för att bedöma barns och ungdomars kognitiva förmåga. WISC-IV testet 

är ett omfattande test som innehåller totalt femton olika deltest fördelat inom följande fyra 

index (områden); verbal funktion, perceptuell funktion, arbetsminne och snabbhet. I den 

nyaste, fjärde versionen, har nya deltest lagts till och andra tagits bort för att materialet ska 

vara så användarvänligt och lättförståeligt som möjligt. Ett mer verklighetsbaserat mått på 

arbetsminnets kapacitet, genom forskning som gjorts, är också en nyhet i testet 

(Pearsonassessment). 

 

 

 

3.4 Ulrica 
 

Ulrica är 45 år och mamma till Malin. Enligt en vän är Ulrica ambitiös, händig och 

kärleksfull. Hon är äventyrlig och tycker om när det händer saker. Hon är också någon som 

är orädd av sig och gärna ”tar tag i saker”. Ulrica tycker om att utföra praktiska och 

kreativa uppgifter.  

	  

Besvären med utmattningssyndrom började för cirka fyra år sen. Hon märkte att hon var 

väldigt trött, och glömde bort viktiga saker på arbetet. För tre år sedan ramlade Ulrika och 

slog i huvudet vid vänster tinning. När hon gjorde det, tog hon inte emot sig med händerna. 

Framförallt efter det har hon haft mycket problem med svår huvudvärk, svårt att vistas 

bland människor på grund av ljud och hon har även upplevt stora koordinationssvårigheter.  

 

Hon blev sjukskriven för utbrändhet, och har under en tid ätit ganska mycket mediciner. 
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Vid ett tillfälle då vi pratade, nämnde hon att hon alltid har öronproppar på sig, när hon är 

ute på stan, för att avskärma sig från buller. När jag spelade med Malin satt Ulrica med en 

gång och tittade. Efter sessionen frågade hon om inte också hon kunde få prova, främst för 

att hon ville förbättra koordinationen. Så började vårt arbete tillsammans. 

 

 

 

3.5 Stress och utmattningssyndrom 
 

Stress kan vara av både bra och dålig art. Positiv stress ger en adrenalinkick som gör att 

individen kan prestera sitt allra bästa i en viss situation. Stress som fortgår under en längre 

tid kan få motsatt effekt och upplevas negativ. Det blir en obalans mellan de krav som 

individen upplever och den upplevda förmågan att motsvara dem. Det vill säga dels fysisk, 

dels mental belastning (Eriksson 2003, s. 22).  

 

Det som rent fysiskt händer i kroppen när människor ställs inför en upplevelse av stress är 

att känslan först registreras i den del av hjärnan som heter Amygdala och som har en 

alarmfunktion. Amygdala är en del i det Limbiska systemet som i sin tur utvecklings-

historiskt är storhjärnans äldsta del. Stress tolkas som rädsla, och hjärnan sätter igång en 

hel serie kroppsliga reaktioner för kamp eller flykt. Bl.a. ökar blodsockret, hjärtat pumpar 

kraftigare, blodtrycket stiger och adrenalin samt noradrenalin frisätts för att öka 

muskelspänningen (Eriksson 2001, s. 47, Sandström 2003, s. 18). 

 

I ett senare skede aktiveras också Hypothalamus som reagerar med påslag av kortisol, ett 

skyddande stresshormon. I lätt och tillfälligt förhöjda nivåer har hormonet en 

inflammationshämmande effekt på immunsystemets celler (Klingberg 2010, s. 127, 133, 

Sandström 2003, s. 21). Normalt sett sker detta dygnet runt med olika kraft. Men för att 
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minska den negativa påverkan av stress, frigörs kortisol i ännu högre grad. När detta påslag 

sker under längre tid, har det motsatt effekt på immunförsvaret och leder även till många 

andra ohälsosamma effekter. Den akuta känslan av skräck byts mot uppgivenhet och 

oförmåga. Så småningom angrips även Hippocampus, som är den del av hjärnan där 

långtidsminnen inpräglas, och följden kan alltså även bli minnesstörningar (Eriksson 2001, 

s. 51).  

 

I början av 1990-talet gjordes stora förändringar och nedskärningar i både skola och inom 

vårdsektorn vilket resulterade i ett stort ökat antal sjukskrivningar. I korthet kan det 

beskrivas som att arbetssituationen förändrades till att färre människor skulle utföra samma 

arbete som fler tidigare gjort (Eriksson 2003, s. 12). Många upplevde negativ stress i och 

med nya arbetsuppgifter, för vilka det antingen saknades kompetens, eller uppgifter som 

upplevdes ligga långt under den egna förmågan. Hög arbetsbelastning och ökad press i 

samband med mindre resurser eller omöjliga målsättningar var en annan bidragande orsak 

till ”utbrändhet” som många vittnat om.  

 

Ytterligare en aspekt som lades fram är upplevd obalans mellan individens arbetsinsats och 

den belöning eller erkännande som personen fått (Eriksson 2003, s. 23). Framförallt 

tidigare har ordet utbrändhet använts, som är en direkt översättning av engelskans 

”burnout” och som kan syfta både på långvarig sjukskrivning och depression eller en 

allmänt mer cynisk och omotiverad inställning till sitt arbete. Begreppet har länge 

ifrågasatts eftersom ordet utbrändhet antyder att det inte går att bli frisk (Eriksson 2003, s. 

19). 

	  

Numer används istället termen utmattningssyndrom eller utmattningsdepression och det är 

ett tillstånd som uppstår som reaktion på långvarig stress. Det kan ge både psykiska och 

fysiska symtom, såsom minnesstörningar, sömnproblem, värk i rygg, nacke eller axlar, 

koncentrationssvårigheter eller ångest (Vårdguiden 2013). 
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Det har forskats en hel del i ämnet senare år. I en artikel i Svenska Dagbladet (21 mars 

2012, s. 46) berättar forskare Martin Ingvar och Gunilla Eldh om hur kroppens, och 

hjärnans eget läkningssystem, endorfiner, kan hjälpa att bli av med smärta. Endorfiner 

utsöndras bland annat då vi rör på oss. Enligt Martin Ingvar är muskelträning och rörelse 

en väg till hjärnans smärthantering. 

 

 

 

3.6 Reflexer 
 

Hela livet är ett arbete på att förbättra och utveckla rörelsemönster. Ett nyfött barn gör sina 

första erfarenheter med hjälp av reflexer (Ellneby 2007, s. 58). Många reflexer finns kvar 

livet igenom men inhiberas d.v.s. hämmas så småningom, allt eftersom hjärnan mognar 

och reflexerna ersätts med mera sammansatta rörelsemönster (Langlo 2002, s. 83, 87). 

 

Detta sker oftast i och med barns normala utveckling. Barnet övar tills det får kontroll över 

rörelserna. Om reflexerna inte kan kontrolleras kan det dock medföra problem. Barnet eller 

den vuxne kan då hindras i den vidare rörelseutvecklingen. Det kan innebära svårigheter 

med inlärningen i skolan eller vara en del i att den vuxne känner sig trött eller får värk, då 

det betyder att det går åt mycket energi till onödiga rörelser. Det är inget onormalt om 

någon reflex inte integrerats hos den vuxne och det kan tränas (Holle 1987, s. 26).  

 

I FMT har terapeuten möjlighet att upptäcka kvarvarande reflexer hos adepten samt hjälpa 

adepten att aktivera och inhibera dessa. En av de vanligare reflexerna som terapeuten kan 

observera är symmetriska toniska nackreflexen (STNR). Den betyder att muskel-

spänningen i halsmusklerna påverkar armarna och benens ställning (Ellneby 2007, s. 63). 
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3.7 Arbetet med Malin 
 

Vid vårt första möte i FMT-sammanhang, hade jag ställt upp den vanliga start-

uppställningen med en virveltrumma och två cymbaler. Under det att Malin långsamt 

liksom ålade sig ner på stolen, och drog upp båda benen under sig, spelade jag välkomst-

musiken. När hon satt sig tillrätta la jag an en ton på pianot och räckte henne två trum-

stockar. Först hände ingenting och jag väntade en stund och gav sedan en ny ton. Efter viss 

tvekan sträckte hon fram höger hand och petade med stocken på virveln. Jag bekräftade 

med en ton och hon log, drog upp axlarna och rutschade fram på stolen.  

 

Sedan fortsatte hon slå med lite lösa slag, växelvis med höger och vänster hand, bara på 

virveltrumman. Vi spelade igenom koden och sedan gjorde jag ett avslut, tog tillbaka 

stockarna och gav henne två andra. Hon fortsatte att spela på samma sätt men utvidgade 

slagen på virveln lite grann. Stockarna höll hon i ett löst grepp mellan tummen och 

pekfingret. Överarmarna var fixerade tätt intill kroppen och hon rörde bara tummen och 

pekfingret i slagrörelsen. Vänster handled var helt stel och jag märkte knappt att hon 

andades.  

 

Det blev en paus och hon frågade om hon fick spela på cymbalerna också. Jag gav nya 

trumstockar och hon sträckte lite på sig och spelade växelvis på cymbalerna. Senare erbjöd 

jag en stock, i fokus, som hon tog med höger hand, och jag tog bort vänster cymbal. I 

början slog hon bara flera slag på virveln men så småningom började hon växla mellan 

virveltrumma och cymbal med bara ett slag på varje. 

 

På vänster sida höll hon nu armen helt stilla och slog genom att vinkla handleden. När hon 

skulle spela en uppställning där instrumenten är uppställda från vänster till höger, löste hon 

den direkt utan problem och jag märkte att hon då stundvis också satt rakare i ryggen. Att 
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växla mellan olika attribut var något hon klarade bra. I blåskoden med gök och duva (s. 

14), blåste hon först flera korta toner men snart kom hon igång med att spela bara en ton. 

Tonen var väldigt svag. 

 

När vi hade träffats några gånger började Malin slå väldigt hårt på trummorna, gärna med 

tunga, grova stockar. Hon spelade ofta väldigt fort och ”slarvigt”. Nu och då flög stockarna 

iväg i rummet och ibland välte en cymbal. När hon spelade i flöjterna tjöt det och hon tog i 

ända från tårna. Hon fick arbeta med att variera mellan olika stockar med olika tyngd. Små 

tunna, lätta stockar av modell ”kinapinnar” ville hon i början inte spela med. Malin sa att 

hon tyckte de var extra svåra. Någon av de första gångerna hon spelade med en sådan 

pinne knäcktes den i slaget. Så småningom började hon få bra kontroll på dem, och hon 

började testa både att spela olika tempi och variera styrkan i slagen mellan svagt och 

starkare spel. 

 

Att förstå olika modeller och läsa av de olika uppställningarna av instrumenten i rummet, 

samt vad jag för tillfället var ute efter, gjorde Malin utan problem. Hon spelade 

alltsomoftast i ett snabbare tempo än hon själv hann med. Händerna eller benen var nästan 

alltid i rörelse. Hon avleddes lätt av detaljer i rummet, om det var någon förändring. Vid 

tillfällen då Malin arbetade med koder där hon fick gå mellan trummorna trippade hon 

fram på tåspetsarna. Malin har fått arbeta med bastrumma, där hon spelat med fötterna. 

Hon har också fått sitta på pilatesboll ofta. I en kod där Malin fick spela olika 

blåsinstrument sittande på bollen, studsade hon och blåste om vart annat. Ett antal träffar 

senare lät det och såg annorlunda ut. Jag märkte att hon började koordinera blåstonerna 

med studsarna. 
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3.7.1 Resultat av arbetet med Malin 
I april 2011 fick Malin, på initiativ av Ulrica, göra ett förnyat WISC-IV test och Becks 

Ungdomsskalor. Av denna anledning hölls ett möte med psykolog, skolans special-

pedagog, Ulrica, Malin och mig. Där kom det fram att arbetsminnet hade förbättrats och 

hon hade förmågan att lösa mer komplicerade uppgifter och hålla kvar information. 

Resultatet av självskattningsfrågorna visade att värdena för Malins upplevda ångest, ilska, 

depression minskat och att beteendet låg mer inom det normala. Förutom FMT hade hon 

mellan tidpunkten för det första och det andra testet inte någon ändrad hjälp eller resurs.  

 

I utvärdering där jag, Ulrica och Malins klasslärare träffades, berättade läraren att Malin 

blivit bättre på att ta initiativ. Enligt läraren kämpar hon också bättre med sitt arbete. Hon 

ger inte upp lika fort och når därför bättre resultat. 

 

Hemma har Malins mamma märkt skillnader. Till exempel att hon blivit lugnare och att 

hon själv ställer väckarklockan, går upp på morgonen, klär sig, packar väskan och sätter 

sig i bilen utan påminnelse. Det har också blivit lugnare situation kring matbordet, inte lika 

mycket spill och kras. 

 

Malin har fått tillgång till en AlfaSmart (ett slags tangentbord där anteckningar kan göras 

och enheten kan sedan kopplas till skrivprogram i datorn för rättning) i skolan för att 

underlätta skrivningen, men enligt henne själv har det börjat gå bättre att skriva för hand, 

så numer försöker hon alltmer hellre det. Hon tycker det är ganska roligt att skriva 

berättelser.  

 

I FMTn har jag märkt att Malin blivit bättre på att ta initiativ och hon agerar mer 

självsäkert. Hennes andning har blivit djupare och jämnare. Kroppsuppfattningen och 

perceptionen har förbättrats.  
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3.8 Arbetet med Ulrica 
 

Vid vårt första möte, valde jag att göra en observation. Jag hade ställt upp start-

uppställningen och spelade välkomstmelodin medan Ulrica kom in i rummet. Hon fick sitta 

på en globalstol men det blev vingligt, så jag bytte till en vanlig trästol. När hon satt sig, la 

jag an starttonen på pianot och gav två trumstockar. 

 

Ulrica spelade direkt en kod som hon sett Malin spela tidigare. När hon spelat koden 

färdigt gav jag nya stockar och flyttade cymbalerna lite bakåt. Ulrica flyttade då stolen ett 

steg framåt och drog tillbaka fötterna under stolen. När hon spelade koden igen och 

sträckte armarna längre framåt noterade jag ofrivilliga ryckningar i nacken. När jag sänkte 

cymbalen på höger sida böjde Ulrika hela överkroppen mot den sidan medan hon spelade. 

Hon liksom ”kastade” fram armarna vid varje slag. 

 

Ulrica hade under hela tiden haft båda fötterna uppdragna under stolen, men när jag ställde 

fram en bredare uppställning var hon nära att tappa balansen innan hon hann sätta fram 

fötterna. När hon sen satte fram fötterna rätade hon också på ryggen under resten av koden 

och svanken aktiverades. Fortsättningsvis tog jag bort alla instrument från golvet och 

ställde istället upp en kod som spelas från vänster till höger. 

 

Jag la an en ny startton på pianot och gav en trumstock. Ulrica tog den med vänster hand 

och spelade. När hon skulle korsa kroppens mittlinje vände hon överkroppen mot höger i 

rörelsen. Senare gav jag henne en stock i höger hand och hon fick spela samma melodi 

igen. Med höger hand spelade hon snabbare. Jag avslutade sessionen med att hon fick blåsa 

i gök och duva (s.14). Ulrica blåste långa, svaga toner. 

 

Vid kommande träffar la jag ganska ofta klossar under fötterna på Ulrica. Hon satt då 
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rakare och fötterna hade bra kontakt med underlaget. Efter några gånger hade hon vant sig 

vid globalstolen och satt stabilt på den. Ulrica fick arbeta med en kod där hon fick gå 

mellan två cymbaler. Jag erbjöd två stockar. Ulrica slog då till en början med vänster hand 

på vänster cymbal och med höger hand på höger cymbal. Varje gång vi träffades fick hon 

arbeta med uppställningar som aktiverade den ofrivilliga rörelsen i nacken. Hon fick också 

sitta på balanskuddar. Under de första gångerna märkte jag att Ulrica, i mer avancerade 

koder, tappade modellen mitt i spelet. 

 

Vid parallellt spel med båda händerna såg greppet i händerna olika ut. När hon spelade 

med vänstra handen sträckte hon ofta ut pekfingret. Med den högra handen spelade hon 

med tummen fram. Jag märkte att Ulrica ofta skrattade. Framför allt under våra första 

möten fick Ulrica spela med dubbelklubba (s. 17). Hon fick arbeta både sittande, stående 

och gående. Under vårterminen spelade jag och Ulrika 10 gånger tillsammans. 

 

Vi bestämde att fortsätta våra träffar med ytterligare 10 tillfällen. Ulrica såg dåligt på höger 

öga, vilket jag inte tidigare visste. I början av hösten då vi träffades igen hade hon för 

första gången kontaktlinser på under FMT:n. Med full syn blev hon säkrare och jag märkte 

att koordinationen mellan sidorna var markant bättre. Rörelsemönstret blev smidigare. Hon 

fick under höstterminen arbeta mycket sittandes på pilatesboll. Ulrica fick studsa på bollen, 

spela på trummor/cymbaler eller blåsinstrument. Ofta avslutade vi med en blåskod där 

både Ulrica och jag spelade anka (s. 14). Då skrattade vi båda alltid gott. 
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3.8.1 Resultat av arbetet med Ulrica 
När vi utvärderade spelstunderna i slutet av våren hade det redan skett ganska många 

förbättringar. Ulrica berättade för mig att hon ofta kände sig pigg och energirik efter 

spelstunderna och att hon hade fått lust att börja spela gitarr. Hon sa också att hon mådde 

bättre och inte hade så mycket huvudvärk längre. Hon hade slutat med viss medicinering. 

Detta i sin tur medförde också att hon tyckte det blivit lite lättare att hantera svåra saker i 

vardagen. Dessutom hade relationen till dottern blivit bättre eftersom spelstunderna var 

något positivt de gjorde tillsammans. Ulrica upplevde också att hon kunde arbeta mer utan 

att bli lika trött, och hon var inte lika beroende av att ha öronproppar, när hon var bland 

människor. 

 

Hon tror att arbetet med FMT hjälpt till att förbättra livskvaliteten (se bilaga s. 45). Efter 

vårterminen hade STNR hämmats och jag tyckte att rörelserna blivit smidigare. Även 

blåset förbättrades efterhand hos Ulrica. Tonen blev säkrare och tydligare. De kognitiva 

bitarna har förbättrats d.v.s. hon kan planera och genomföra planerade handlingar, 

Stabiliteten har förbättrats, höger och vänster sidor har blivit mer lika. 
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4  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

I den här delen kommer jag att förklara hur jag har tänkt kring arbetet med mina adepter 

och mer detaljerat diskutera de resultat som framkommit.  

 

Det har känts väldigt speciellt, både spännande och roligt, att i FMT-sammanhang få träffa 

och arbeta med mor och dotter. Observationspunkterna och det arbete som sedan görs 

utifrån analysen, är alla kopplade till mänskliga funktioner, fungerande och såväl 

kroppsligt som själsligt välbefinnande. Det har varit viktigt för mig att försöka jämföra och 

undersöka de resultat jag sett utifrån observationspunkterna kopplat till hur det vardagliga 

livet påverkats för mina adepter. 

 

Alla mina upplevelser av FMT är att det är en rolig och lättsam, livsbejakande och kravlös 

metod. Men ger resultaten bestående förändringar? Är det en metod att räkna med då det 

gäller livet utanför FMT-rummet? Alltså; hur kan resultatet av arbetet med FMT synas 

även i det vardagliga livet hos adepterna? 

 

När jag först träffade Malin var hon väldigt motiverad och tyckte att det skulle bli roligt att 

få spela trummor. Mina första mål och visioner var att vi skulle arbeta med att hon skulle 

våga ta initiativ och få ordning på stabiliteten. Redan under de första gångerna upplevde 

jag att hon mer och mer började komma igång och våga testa sin egen logik (s. 31). 

 

För att så många muskler som möjligt skulle få chans att samverka och perceptionen 

utvecklas har vi varierat mellan att hon fått stå, sitta, gå, balansera o.s.v. i spelstunderna. 

Hon har fått spela på cymbaler i olika nivåer och ibland har jag ställt flöjter på golvnivå 
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som hon själv fått ta upp och spela på. Jag har ofta lagt klossar/dynor under fötterna för att 

hjälpa henne att stärka KFU och stimulera fotsulorna. I koder där hon fått blåsa mycket har 

andningen småningom blivit djupare och tonen stabilare och starkare. Jag upplever också 

att andningen blivit mer integrerad (s. 31). 

	  

Malin löste snabbt avancerade koder och var väldigt snabbtänkt, men hon tröttnade ganska 

fort på ett moment. Hon orkade bara hålla koncentrationen en kort tid. Därför har jag låtit 

henne växla snabbt mellan olika koder, och även byta trumstockar ofta. Jag har även 

försökt sänka hennes tempo genom att svara lite långsammare. Malin verkade tycka om 

nya utmaningar. Men motorisk oro och hyperaktivt spel verkade ofta hindrande (s. 31). En 

sak som har fungerat bra för henne är att sitta och spela på balanskuddar/sittboll, eller gå 

på balanskuddar mellan flera attribut. 

 

Malin verkade ha svårt att sortera bort, för spelstunden irrelevanta, synintryck (s. 31). I 

bland har jag skymtat ett lugn och en höjd koncentrationsförmåga hos henne, men det har 

gått i perioder. Det har gett mig en ökad förståelse för några av de vardagliga utmaningar 

som hon har att handskas med i och med sin ADHD diagnos (s. 24). 

 

Malin är fysiskt sett väldigt stark. Jag märkte att hon hade svårt att anpassa hur mycket 

kraft som behövdes för en viss handling (s. 31). Vid några tillfällen har hon stående fått 

spela med stora, tunga trumstockar och slå på pilatesbollar i olika storlekar. Ellneby lyfter 

fram att bollekar på många sätt kan stödja utvecklandet av perceptionen (s. 20). Det 

stämmer också i Malins fall, att hon blivit mer kroppsmedveten, och själv uttryckt att hon 

tycker det blivit lite lättare med skrivningen (s. 32). 

 

Som jag tidigare skrev tyckte Malins lärare att Malin börjat kämpa bättre, sen hon började 

med FMT:n, och når därför bättre resultat. (s. 32). Det i sin tur ger möjlighet till fler 

belöningar och en positiv spiral uppåt.  
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Jag menar att FMT:n har varit en del i det sammanhanget eftersom det har varit ett viktigt 

steg för henne att få upptäcka hur mycket bra resurser hon själv har. Att bli sedd och 

bekräftad i stunden, som den hon är, och att få lyckas, har hjälpt till att stärka hennes 

självkänsla. Detta menar jag i sin tur också hänger samman med hur viktig den egna 

motivationen varit för hennes utveckling.  

	  

När jag senare började spela med Ulrica var jag spänd på vad mötet och vårt arbete 

tillsammans skulle bära med sig av nya erfarenheter. Ulrica var också väldigt positivt 

inställd till att prova FMT. 

 

Efter vårt första möte var min tanke först och främst att ge henne möjlighet att arbeta med 

att förbättra KFU, arbeta med bålrotationen och aktivera svanken. 

 

Vid sittande spel i bredare koder med rörelser där armarna sträcktes framåt, noterade jag 

ofrivilliga och omedvetna ryckningar kring nacken. Först uppfattade jag det bara som att 

”det hände mycket och var oroligt” kring nackpartiet. Efter att vi spelat några gånger 

märkte jag hur rörelsen successivt minskade. Och efter våra tio första gånger var den helt 

borta. Jag förstod att det arbete Ulrica gjort lett till att STNR hämmats (s. 28).  

 

Det var också under den tiden som Ulrica plötsligt en dag sa att hon hade börjat få lust att 

lära sig spela gitarr och att hon känt sig piggare (s. 35). Enligt Piagets forskning om 

gradvis utveckling (s. 9) kan ett omoget rörelsemönster hindra mer sammansatta rörelser 

att komma tills stånd. STNR kan ha varit en trolig orsak till att mycket onödig energi gått 

åt och även varit en orsak till huvudvärk (s. 29). Jag menar att Ulricas återupptäckta 

önskan att lära sig ett instrument kan blivit aktuellt och hänga ihop med att ny energi 

frilagts. Ingvar och Eldh framhåller också hur rörelse kan vara ett sätt att nå kroppens eget 

läknings system (s. 29).  
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Jag skrev tidigare att Ulrica under första tiden fått arbeta med dubbelklubba (s. 17).  

Detta, menar jag, medverkade till att sidoskillnaden blivit mindre och att rörelsemönstret i 

sin tur blivit smidigare. Ulrica tycker också själv att koordinationen blivit bättre (se bilaga 

s.45).Ulrica såg dåligt på ett öga och det påverkade hennes balans och rumsuppfattning (s. 

34). Att hon sedan hade full syn märktes i hennes agerande i FMT rummet.  

 

I vårt vidare arbete ansåg jag det relevant att Ulrica fick möjlighet att än mer arbeta med 

balansen och impulserna från det vestibulära sinnet (s. 19). Hon fick då ganska ofta arbeta 

på sittboll (s. 34). Alltmer märkte jag hur balans och KFU förbättrades. Jag menar att detta 

resultat skulle kunna kopplas till att hon nästan aldrig ramlar längre (se bilaga s.45). 

	  

I hennes förmåga att genomföra planerade handlingar märktes också en förbättring i 

FMT:n (s. 20, 35). Ulrica berättade för mig att hon inte blir lika trött på jobbet, hon har 

lättare att genomföra planerade uppgifter även där.  

 

I FMT har Ulrica fått erfarenhet av olika ljud på olika platser och hjärnan haft möjlighet att 

sensoriskt integrera och samordna impulserna. Jag anser att detta kan ha hjälpt till och vara 

en del i att hon har fått något lättare att vistas bland andra människor utan att uppleva ljud 

som outhärdliga (s. 35). Ayres har framhållit hur viktig den sensoriska integreringen är för 

att individen ska kunna fungera optimalt (s. 10). 
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5  Slutsats 
 

 

 

Min frågeställning i inledningen var: Hur kan resultatet av arbetet med FMT synas även i 

det vardagliga livet hos adepterna? 

 

Sammanfattningsvis är resultatet av mitt arbete att det har blivit vissa skillnader hos mina 

adepter. Först och främst har jag sett båda utvecklats och det har kommit mycket positivt ut 

av våra spelstunder tillsammans. Situationen i familjen har förbättrats något (s. 32).  

 

Givetvis är det svårt att helt och fullt slå fast hur stor del av resultaten som är direkt 

kopplat till musikterapin och hur mycket som beror på andra omständigheter runtomkring. 

Jag tycker dock att det är anmärkningsvärt och vill gärna poängtera att utvecklingen i FMT 

och förändringar som adepterna upplevt i sitt vardagliga liv, eller personer runtomkring 

dem noterat, i flera avseenden skett ungefär samtidigt. Några exempel är att STNR 

inhiberats och att ny energi frilagts (s. 38). att skrivningen upplevts lättare och 

perceptionen, främst öga- handkoordinationen tränats, (s. 37) att balans och stabilitet 

förbättrats i och med att det vestibulära sinnet och perceptionen utmanats (s 39).  

	  

I slutändan tycker jag mig ändå ha funnit att FMT verkligen är en suverän metod att räkna 

med på många olika sätt.  
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5.1 Slutord 
 

Min handledare Margareta Ericsson, FMT-terapeut, använde sig av följande dikt vid en 

föreläsning om NPF2. Jag tycker den berättar något om sensorisk integrering. Hur viktigt 

det är att hela kroppen samverkar och hela människan tas på allvar har jag alltmer blivit 

medveten om och börjat förstå. 

	  

	  

”Hela kroppen behövs... 

Källa: okänd 

Ögon kan se och öron kan höra men händer vet bäst hur det känns att röra. 

Huden vet bäst när någon är nära. Hela kroppen behövs för att lära. 

Hjärnan kan tänka och kanske förstå. Men benen vet bäst hur det känns att gå. 

Ryggen vet bäst hur det känns att bära. Hela kroppen behövs för att lära. 

Om vi ska lära oss något om vår jord så räcker det inte med ord. 

Vi måste komma det nära. Hela kroppen behövs för att lära.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Föreläsning	  med	  Margareta	  Ericsson	  2009-‐10-‐26	  
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Bilaga 

Självskattningsformulär FMT 
 

* Vad tror du att FMTn har haft för betydelse för dig inom nedanstående områden? 

* Har du upplevt några förändringar? I så fall vilka?  

 

Koncentration: 

Jag har blivit bättre på att koncentrera mig. 

 

Smärta: 

Minskat i nacke, huvud pga bättre balans på huvud. 

 

Koordination: 

Mycket bättre 

 

Balans: 

Mycket bättre. Ramlar sällan nu. Förut ca 1 gång i veckan. 

 

Vakenhet/energi: 

Bättre 

 

Glädje: 

Bättre. Väldigt roligt att FMTa 

 

Livskvalitet: 

Klart bättre då jag har vågat utmana mig själv och successivt bli bättre. Min läkare är också 

övertygad om att jag haft nytta av FMT.	  


