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Sammandrag 
 

 

 

I mitt examensarbete beskriver jag kort Musikterapins historia. Tyngdpunkten i arbetet 

ligger på att beskriva FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi som är den metod jag 

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

personer. Den ena personen har diagnosen ADHD och den andra har diagnosen ADD. 

  

Mitt fokus i arbetet har varit att undersöka på vilket sätt FMT-metoden kan användas, för 

att bidra till att skapa en struktur för de två personer som fått FMT och om det eventuellt 

har gett effekt för dessa personer i deras vardag. Min slutsats är att i och med att jag arbetar 

med funktionerna hos människan så kan metoden bidra till att skapa struktur för de som 

metoden berör både i deras vardag och i FMT-rummet.  
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1  Inledning 
 

 

 

Jag och min väninna hade bestämt att vi skulle åka till London. Det var första året på 

gymnasiet. För att få ihop pengar till vårt äventyr, var jag tvungen att hitta ett arbete. En 

klasskamrat hade fått anställning på ett äldreboende och tipsade mig om att söka mig dit. 

Jag kunde börja arbeta några dagar efter att jag varit på intervju. Det visade sig bli ett både 

lärorikt och ganska omtumlande arbete för den då sexton år unga flicka jag var. 

 

Jag minns än idag starkt farbröderna och de äldre damerna på hemmet. Kvinnan med den 

starka dödsångesten som för allt i världen inte ville bli lämnad ensam. Mannen med skuld-

känslorna för att han hade fått cancer i halsen, vilket han själv trodde var orsakat av hans 

tidigare alkoholism. Det fanns mycket smärta och ångest i huset. Där var mannen som såg 

ut som Skå-Gustav, som alla unga vikarier var rädda för, eftersom han då och då kunde bli 

ganska aggressiv. Skå-Gustavs look-a-like kom att förväxla mig med hans döda syster, 

första gången jag klev in i hans lägenhet. Även om jag lugnt talade om, att jag alls inte var 

hans syster, men att jag säkert var mycket lik henne, spelade det ingen roll. I hans ögon var 

jag nu hans efterlängtade syster som kommit tillbaka. Detta var faktiskt bara en fördel då 

jag skulle möta honom i det behov av hjälp och stöd som han behövde. För mig gjorde det 

inget att jag förväxlades med hans syster. 

 

Under gymnasietiden träffade jag Lisa. Lisa hade börjat spela saxofon och ringde mycket 

stolt hem till mig och sa: Lyssna! Lyssna, här vad jag kan! Det var den välkomponerade 

melodin Lille katt, som tutades fram i luren. Lisa undrade ifall jag ville komma hem och 

titta på hennes fina saxofon. Självklart ville jag det. Jag tog bussen och fick t.o.m. prov-

spela hemma hos henne. Det gav mersmak och jag bestämde mig för att också börja spela 

saxofon.  

 

En dag i veckan tog jag saxofonen på cykelns pakethållare och cyklade iväg på mina 

saxofonlektioner. Första åren spelade jag hos Lasse, som lärde mig jazz. Efter en tid ville 
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jag spela klassiskt. Lasse skickade mig då till Pia. Hos mig fanns ett uppdämt behov av att 

få uttrycka mig, vilket jag upplevt att skolan inte riktigt hade uppmuntrat till i sin korv-

stoppningsundervisning. Efter studenten följde därför flera års studier på folkhögskola med 

bl.a. musikundervisning och andra kreativa utbildningar. 

 

Vid sidan av mina studier, har jag hela mitt vuxna liv, nästan alltid arbetat med människor. 

Jag var flera år ledsagare åt en kvinna som var blind. Det var väldigt lärorikt. Jag fick på 

nära håll uppleva hur andra sinnen kunde ta över, då synen skadats. Kvinnan jag var 

ledsagare åt hade efter en tid med sjukdomen diabetes, förlorat sin syn. Vi kunde bl.a. åka 

bil från Åkermyntan där hon bodde, till Söder i Stockholm och hon visste precis i vilken 

kurva bilen körde och jag som knappt visste det, fast jag hade ögon att se med. 

 

Senare arbetade jag under en sjuårsperiod som personlig assistent åt en man med MS 

(Multipel Skleros). Han var utbildad kompositör vid en musikhögskola, innan han 

drabbades av sin sjukdom och var naturligtvis väldigt intresserad av musik. Under den 

period jag var hos honom, såg jag successivt hur sjukdomen bröt ner hans kropp, från att 

ha kunnat prata hyfsat till att nästan inte alls ha något tal kvar.  

 

I slutet av 90-talet var jag arbetslös under en period. Då hade jag turen att träffa en 

fantastisk handläggare på en arbetsförmedling på Söder. Hon mötte mig alltid med 

vänlighet och uppmuntran. En dag berättade hon att det kommit in ett arbete som hon 

tyckte skulle passa mig, en projektanställning i ett teaterprojekt. Det var ett s.k. ALU-

projekt som skulle involvera professionella skådespelare, arbetslösa ungdomar med teater 

eller musikutbildning och andra etablerade kulturmänniskor inom teatervärlden. Här skulle 

jag få vara med som musiker. Det var i gamla Vin och Sprits lokaler på Liljeholmen i 

Stockholm. 

 

Den stora byggnaden byggdes om till en amfiteater och vi spelade för främst skolklasser 

men även för allmänheten. Teatern var på sätt och vis något sekundärt. Vi skulle med hjälp 

av teatern uppmuntras i att utveckla något som från början ”bara” var en vision. De som 

höll i projektet ville uppmuntra oss till att se hur det är möjligt att stegvis kunde utveckla 
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något som från början är en önskan, en idé. Det hela mynnade alltså ut i en teater-

uppsättning, men vi fick även fundera över privata önskningar, som vi ville utveckla. 

 

En dag sa regissören att även vi musiker skulle få skådespelaruppdrag. Jag blev ganska 

skraj men tack och lov lät jag inte rädslan segra utan fortsatte. Det hela resulterade i en 

enorm lust att fortsätta skådespela. Efter avslutande föreställning såg jag en annons i 

platsjournalen. De sökte skådespelare till något som hette ”Xist”. Det var en stöd-

organisation för unga kvinnor, som haft det tufft i livet på olika sätt. Jag ringde på 

annonsen och fick en plats i teatersällskapet. Jag skulle få vara med och repetera in en 

föreställning som bl.a. skulle spelas för dessa kvinnor. Detta gav mig mersmak för teatern, 

vilket medförde ett antal utbildningar inom skådespeleri. Dessa utbildningar har alltså 

puttrat på vid sidan av mina anställningar inom vården. 

 

Efter min tid som personlig assistent kände jag ett behov av att söka mig till ett arbete där 

jag hade mer kontakt med andra kollegor. Jag hamnade då på den gruppbostad där jag 

arbetar än idag. Här har jag mött alla möjliga människor med olika funktionsnedsättningar.  

 

Förutom mina intressen för musik och teater, har jag alltid älskat att dansa. Jag hade sett att 

man kunde utbilda sig till dansterapeut på danshögskolan, men det vara bara antagning vart 

fjärde år. Jag kontaktade skolan, sa att jag var intresserad och fick då veta att lärarna på 

skolan hade workshops på ämnet i en liten lokal på Gärdet. Jag anmälde mig och gick där 

några helgkurser. Det var väldigt skönt att få uttrycka sig med kroppen utan att behöva 

använda ord. När det så var dags att söka till utbildningen 2010 lades den helt sonika på is. 

Oj, vad skulle jag göra nu? 

 

Så fick jag ett telefonsamtal från min bästa vän från England. Jag talade om att jag inte 

kunnat söka till dansterapeututbildningen. Hon berättade då att hennes syster gick på en på 

skola i Arvika. Det var visst något med musikterapi. Efter samtalet gick jag direkt ut på 

nätet och hittade den utbildning, som min vän talat om. Den fanns vid Musikhögskolan 

Ingesund i Arvika. Jag kontaktade de som var utbildningsansvariga, och fick komma och 

göra antagningsprov ca en och en halv vecka senare, vilket jag är mycket glad över. Jag 

blev antagen. 
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Jag har alltså halkat runt på flera bananskal och till slut hamnat in i FMT – Funktions-

inriktad MusikTerapi, vilket jag tror är både en slump, men också en kedja av logik, som 

lett mig fram till där jag är idag. Dansintresset och att få uttrycka mig med kroppen är inte 

långt ifrån FMT där musiken är medel för att se och utveckla annat.  

 

För en FMT-terapeut är det människan, som är i centrum. En FMT-terapeut kommunicerar 

inte med orden utan med kroppen och musiken. Intresset för kommunikation och ett 

obotligt intresse, att ta reda på vad det innebär att vara människa är det som varit den röda 

tråden i allt jag har gjort och som drivit mig dit där jag är idag. 

 

Det är lustigt hur en biljett till London för över 20 år sen, kan vara bidragande till en hel 

kedja av händelser och när jag stod vid, för mig, en osynlig tröskel in i FMT, ringer min 

bästa vän från just London, och ger mig en putt in i ett nytt äventyr, FMT. Livet är 

förunderligt!  

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med detta arbete har varit att se om jag som FMT-terapeut, kan bidra till att 

skapa struktur i det gemensamma terapiarbetet med adepterna och om det eventuellt har 

haft effekt i deras vardag.  

 

Mina frågeställningar är: 

– Hur kan FMT användas för att bidra till att skapa en struktur för de personer som fått 

FMT? 

– På vilket sätt har det gett effekt för dessa personer i deras vardag? 
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1.2 Arbetets upplägg 
 

Jag redogör i detta arbete för vad FMT är och hur arbetet med denna metod går till. I två 

fallbeskrivningar beskriver jag hur jag arbetat med FMT med två kvinnor som fått 

diagnosen ADHD respektive ADD. Mitt fokus har varit att observera hur jag kan arbeta 

med strukturering för personer med ADHD och ADD. 
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2  Musikterapins historia 
 

 

 

Vad är musikterapi? Enligt Nationalencyklopedin ”benämning på en rad olika behandlings-

metoder i vilka musik används för att lindra sjukdomstillstånd och/eller utveckla olika 

fysiska och psykiska funktioner” (Nationalencyklopedin 2013a). 

 

 

 

2.1 Kort historik 
 

När man läser om musikterapins historia går det att spåra hur musikens hälsobringande 

effekter på människan redan finns omnämnt i Gamla testamentet. Här beskrivs hur David 

med sitt harpospel kunde lindra kung Sauls depression. Musik har i årtusenden använts i 

terapeutiskt syfte för att få människan att uppnå ett högre välbefinnande eller för att ges 

möjlighet till att kommunicera (Ruud 1980, s. 7). 

 

Even Ruud skriver i sin bok ”Vad är musikterapi”, om hur de gamla grekerna trodde att 

sjukdom var ett slags obalans som kunde helas av den ordning och harmoni som fanns i 

musiken (Ruud 1980, s. 76).  

 

Musikterapin i sin moderna form växte fram i början av 1900-talet. Bl.a. uppstod den som 

en modern behandlingsform efter andra världskriget. I USA använde musikterapeuter sin 

kunskap för att rehabilitera många av krigsoffren. I början av 50-talet hittade även musik-

terapin vägen till amerikanska universitet (Ruud 1980, s. 24). 

 

Det är något svårare att spåra rötterna till den moderna musikterapin i Europa. 1959 

etablerades en utbildning för musikterapeuter i Wien. Ända till slutet av 60-talet var detta 

det enda stället i Europa som gav en sådan utbildning. I början av 80-talet öppnades åter 
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dörren för musikterapin vid utbildningsinstitutioner, sjukhus och specialskolor. Två 

utbildningar startade i London, en i Västtyskland och en i Norge (Ruud 1980, s. 25). 1974 

hölls en första kort kurs i musikterapi i Sverige. Föreläsare var musikterapeuter från 

grannländerna Norge, Danmark och Finland. 1974 bildades även Svenska Förbundet för 

Musikterapi (SFM). Syftet med föreningen var bl.a. att verka för utbildning i musikterapi 

(Granberg 2007, s. 19–20).  

 

Under 1980-talet gick de nordiska länderna skilda vägar utbildningsmässigt. I Sverige 

uppstod även olika inriktningar inom musikterapiutbildningarna. 1981 startade den första 

kursen i musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm på initiativ av Kurt 

Lindgren. Olika inriktningar började ta form. Det var dels musikpsykoterapi och dels 

Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) med Lasse Hjelm som grundare. Redan 1975–76 

startade Hjelm utformningen av det som så småningom skulle bli FMT (Granberg 2007, s. 

19–20).  

 

 

 

2.2 Musikterapi i Sverige idag 
 

På Förbundet för Musikterapi i Sveriges hemsida, beskrivs hur musik ger möjlighet till 

både kommunikation och social samverkan. Musik ger även emotionell och intellektuell 

påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation (Förbundet för Musikterapi 

i Sverige, 2010) 

 

 

2.2.1 Funktionsinriktad MusikTerapi 
FMT utvecklades av Lasse Hjelm under femton års engagemang på Folke Bernadotte-

hemmet i Uppsala (1975–89) Behandlingen utförs alltid individuellt. Terapeutens huvud-

sakliga instrument är piano med vilket terapeuten lockar adepten, den som får FMT, till 

motorisk aktivitet.  
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Utbildningen finns numera vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika, Karlstads universitet. I 

FMT arbetar terapeuten med att utveckla en persons fysiska, psykiska och sociala 

utveckling så långt det är möjligt. Utbildningen är idag på tre år och består av tre kurser 

som vardera är 30 hp (Musikhögskolan Ingesund 2013). 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. 

 

 

2.2.2 Magisterprogram i Musikterapi 
”Utbildningen, som utgår från en humanistisk musiksyn, är processinriktad och syftar till 

integrering av musikalisk och terapeutisk kompetens. Studierna ger kunskap om hur musik 

används i hälsofrämjande och terapeutiskt syfte. Utbildningen innebär teoretiska studier, 

metodik, praktiska övningsmoment och handledd praktik. Den avslutas med en magister-

uppsats inom ämnesområdet musikterapi. Utbildningen har psykoterapeutisk inriktning 

vilket innebär att du i anslutning till utbildningen också ska genomgå egenterapi.” (KMH 

2012) 

 

 

2.2.3 BMGIM 
The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) är en psykoterapi- och 

självutvecklingsmetod som bygger på musiklyssning och samtal. BMGIM utvecklades an 

Helen Bonny i USA i början av 1970-talet. Metoden har beröringspunkter med symbol-

drama och andra psykoterapimetoder där man arbetar med inre bilder i förändrade 

medvetandetillstånd. Utbildningen är 3-årig på deltid (Expressive Arts 2013). 

 

 

2.2.4 RGRM-metoden  
Ronnie Gardiners Metod (RGRM) är en metod som hjälper människor med skador och 

sjukdomar i nervsystemet och hjärnan. Främst har metoden använts på strokepatienter men 

används med fördel även för personer som har ADHD, Parkinson, demens och inom 

autismspektrat. Oftast sker arbetet med metoden i grupp där man leker med rytm, musik 
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och rörelser för att främja en harmoni av naturliga rörelser i människans kropp och sinne. 

Utbildningen sker i flera steg, en introduktionskurs, grundkurs och därefter finns även en 

fördjupningskurs (RGRM 2013).	   

 

 

2.2.5 Tomatismetoden  
Tomatismetoden är en neuro-sensorisk träningsmetod som hjälper hjärnan att hantera, 

sortera och prioritera information snabbare och bättre. Hjärnan tränas genom dator-

bearbetade, komplexa ljud via trumhinnan och vibrationer i skallbenet med specialbyggda 

hörlurar. Tomatismetoden ger goda resultat både kort och långsiktigt, är väl beprövad och 

vetenskapligt dokumenterad (Tomatis 2013a). 

 

Metoden bygger på örat som det primära organet för att utveckla respons på fysiska och 

känslomässiga stimuli. Syftet med lyssningsträningen är att förändra och förbättra för-

mågan till ljuduppfattning. Stimuli kan vara musik, ofta av typen Mozart eller gregoriansk 

musik, eller mänskligt tal/röst. Enligt Dr Tomatis påverkar en dålig lyssningsförmåga 

språkutveckling, inlärning, kroppshållning och de exekutiva funktionerna (Tomatis 2013b). 

 

Metoden är användbar vid; inlärningssvårigheter, kommunikationsstörningar, beteende-

störningar, motorik, balans och koordinationssvårigheter, utveckling av minne, koncentra-

tion och kreativitet, stresshantering, avspänning m.m. Utbildningen sker i tre steg. Kursen 

ges numera i Stockholm av Tomatis Nordiska AB. Utbildningen är framförallt tänkt som 

påbyggnadsutbildning för bl.a. psykologer, pedagoger, läkare, logopeder och terapeuter 

med flera (Tomatis 2013c).  
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3  FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi 
 

 

 

Vad står bokstäverna FMT för? 

F står för Funktionsinriktad. Här handlar det om en helhetssyn på människan, det vill säga 

samverkan mellan rörelsemönster, perceptionsförmåga, kroppskontroll, andning och 

koncentrationsförmåga. 

M står för musik. I arbetet med FMT används ett 20-tal specialkomponerade melodier med 

tillhörande, för FMT specifika uppställningar av instrument, vilka nyttjas som medel för att 

uppnå andra mål än de musikaliska. Musiken är det språk som används istället för det 

verbala språket.  

T står för Terapi. Terapi betyder behandling. Metoden är neuromuskulär d.v.s. impulser 

tillförs hjärnan via muskler och nerver och arbetet utförs alltid individuellt. 

 

I metoden används musiken som hjälpmedel för att stödja ”en individs fysiska, psykiska 

och sociala utveckling” (Englund 2004, s. 127). Genom musiken som medel, är grunden i 

FMT att skapa en tillitsfull kontakt och trygghet, där förutsättningar ges för ett agerande 

och på så sätt kan en utvecklingsprocess åstadkommas (Hjelm 2005, s. 127). Individens 

eget belöningssystem triggas när hon/han själv upptäcker och löser problem. 

 

 

 

3.1 Grundaren till metoden 
 

Lasse Hjelm var från början verksam som musikpedagog och sedan även som musik-

terapeut. Han fick i uppdrag av Kommunala musikskolan i Uppsala att genomföra ett 

projekt vid Folke Bernadottehemmet (FBh), ett projekt som från början huvudsakligen 

rörde barn och ungdomar med CP-skador. FMT-metoden tog sin form 1975–76. Under 

femton år arbetade Hjelm på FBh, engagerad med att använda och utveckla sin metod.  
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När han observerade hur människan fungerar och vilka utvecklingssteg som hon går 

igenom, var han inspirerad av bl.a. Jean Piagets, Jean Ayres, Gunnar Kyléns och Britta 

Holles teorier. Senare har även Vygotskijs tankar tagits i beaktan.  

 

 

 

3.2 Teoretiker 
 

Jean Piaget (1896–1980) var barnpsykolog som under stora delar av sitt liv studerade 

barnets utvecklingssteg. Han beskriver den intellektuella utvecklingen från tidig barndom 

till den vuxnes abstrakta tänkande. Enligt Piaget, genomgår barnet vissa stadier i livet och 

inlärningen vid ett stadium måste förankras, för att nästa ska kunna ta vid (Piaget 2008, s. 

7–12). Länge var Piaget en av de mest inflytelserika teoretikerna inom ämnet pedagogik 

och kunskapsteori. Hans teorier om barns utvecklingsfaser har under lång tid legat till 

grund för skolsystemen runt om i världen.  

 

Jean Ayres (1920–1989) var fil Dr i psykologi vid University of Southern California. 

Ayres bedrev också forskning vid Brain Research Institute vid University of California at 

Los Angeles. Framförallt forskade hon på barns sensoriska integration och utformade en 

behandlingsmetod för barn med perceptions- och inlärningssvårigheter samt beteende-

problem (Ayres 2010, s. 8). 

 

Gunnar Kylén (1929–1994) var psykolog, docent och biträdande professor i pedagogik. 

Kylén var framförallt känd för sin forskning kring funktionsnedsättning och utvecklings-

störning. Han skrev om vikten av att ha en helhetssyn på människan där han menade att 

känslor, sociala färdigheter och intellektuell förmåga hänger samman (Vårdguiden 2013). 

 

Britta Holle (1910–1999) Britta Holle dansk sjukgymnast och gymnastiklärare. Hon 

arbetade och skrev om barns motoriska utveckling. Hon har bl.a. skrivit boken: Normala 

och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling (1987). Holles teorier grundar sig 

liksom Hjelms teorier på Piagets utvecklingsteorier. (Holle 1987, s. 19). 
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Lev Vygotskij (1896–1934) var rysk psykolog. Vygotskij har haft stor betydelse för den 

moderna pedagogiken och utvecklingspsykologin. Han intresserade sig för barns 

utveckling och arbetade under en tid med utvecklingsstörda barn. Han intresserade sig för 

inlärning samt frågor kring mänskligt tänkande. Framförallt bygger Vygotskijs teorier på 

att människans lärande och utveckling sker i samspel med sin omgivning (National-

encyklopedin 2013b).  

 

 

 

3.3 Koder 
 

FMT-metoden bygger på redan färdigkomponerade musikslingor som återkommer, d.v.s. 

metoden bygger inte på improvisation. Till varje musikslinga finns en uppställning av 

trummor eller blåsinstrument kopplat. Både instrumentuppställningen och musikslingan 

tillsammans kallas en kod. Med koderna vill terapeuten bl.a. skapa igenkänning, trygghet, 

främja associationsförmågan och stärka minnet.  

 

Hjelms specialkomponerade melodislingor används ”för att föra dialog” med adepten. En 

dialog, där adeptens egna initiativ väcks genom en förberedande ton som terapeuten lägger 

an på pianot. Detta kan även jämföras med en fråga, som kanske väcker en nyfikenhet hos 

adepten att hitta ett svar eller lösning. Förhoppningsvis yttrar sig svaret i en egen vilja att 

närma sig uppställda attribut. 

 

Hjelm ville skapa melodier som inte skulle påminna om annan musik, d.v.s. helt fristående 

melodier som inte ska väcka ofrivilliga känslor och minnen hos adepten, allt för att hon/ 

han ska tillåtas vara så närvarande som möjligt. Varje kod har till syfte att, via en utökad 

rörelserepertoar, främja kroppsbalansering, stabilisering och strukturering mot en optimal 

funktion, via den egna drivkraften. I ett antal koder får adepten spela på blåsinstrument. 

Andningen har också en viktig funktion för att bidra till adeptens självkänsla och kropps-

närvaro. 
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Hjelm skriver att FMT-metoden 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. 12). 

 

”I kodsystemet ligger ett underlag för en strukturering, ett successivt byggande av 

självmedvetenhet, ett successivt byggande av ’närmande till omvärlden’ ett successivt 

skapande av en perifer medvetenhet.” (Hjelm 2005, s. 74).  

 

 

 

3.4 Attribut 
 

I arbetet med FMT, används olika attribut för adepten. Med terapeutens hjälp ges även 

möjlighet genom dessa attribut, att observera vad adepten behöver stärka i sina kroppsliga, 

kognitiva och perceptuella funktioner.  

 

Det attribut som används är bl.a: piano (som terapeuten spelar på), virveltrumma, ram-

trummor, stora och små cymbaler. Olika blåsinstrument så som flöjter, ACME-instrument 

vilka är blåsinstrument som låter som; kråka, anka, gök, duva eller tågvisslor. Trum-

stockar av olika slag, tjocka, smala, tunga, lätta, tvärhandsstockar, dubbelklubbor; två 

trumstockar som sitter ihop, osv. 

 

Förutom dessa instrument får adepten ibland använda balansbollar, balanskuddar, kil-

kuddar på stolsitsen samt klossar att ha under fötterna m.m. 

 

Globalstol; en specialtillverkad stol som används inom FMT och som kan regleras i höjd 

efter adepten, eller annan stol. 
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3.5 Ickeverbal och individuell terapi 
 

I arbetet med FMT används ingen verbal kommunikation. Tanken är att adepten själv ska 

göra sina upptäckter och genom att kommunikation sker ickeverbalt undviker terapeuten 

att lära ut/undervisa. Adepten ska vara fri från andras kommentarer och värderingar. 

Terapeuten skapar, utan verbal påverkan utrymme för adepten till spontana reaktioner i 

form av rörelse som sedan ger direkta förbindelser till, och påverkar de sensomotoriska 

områdena i hjärnan. ”Man kan inte organisera en hjärna med ord, således kan man inte 

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

 

FMT utförs alltid individuellt. Det är alltid den specifika individen som står i fokus. 

Terapeuten observerar adepten och anpassar sitt arbete med terapin utifrån den enskilda 

personen. Terapeuten utgår alltid från individens personliga förutsättningar. Spontana 

reaktioner lockas fram och omvandlas till medvetna handlingar.  

 

 

 

3.6 Rummet 
 

Rummet bör vara så fritt från distraktioner som möjligt. Eventuella fönster bör vara för-

dragna och inga föremål ska stå framme som kan påverka adeptens uppmärksamhet åt 

annat håll än det terapeutiska, allt för att hjälpa adepten till att vara så närvarande som 

möjligt och fri från ovidkommande intryck. 

 

 

 

3.7 Observationspunkter 
 

Under arbetet med FMT utgår terapeuten utifrån för FMT, specifika observationspunkter. 

Dessa punkter utgör grunden för det fortsatta arbetet. Terapeuten analyserar hela tiden det 
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hon/han observerar och ger därefter förutsättningar för adepten att utvecklas utifrån sin 

funktionsnivå. De vanligaste observationspunkterna som terapeuten använder sig av är 

följande: 

 

Samverkan  

Uppfattar adepten vad terapeuten gör? Vill adepten samspela med terapeuten? En sam-

verkan sker alltid på adeptens villkor. Terapeuten bekräftar adeptens svar på pianot. En 

utandning eller annan rörelse från adepten kan vara ett svar som terapeuten bekräftar, i 

syfte att medvetandegöra uttrycket/initiativet och för att få igång en samverkan med 

adepten. Samverkan innefattar även att ta emot och ge tillbaka trumstockar eller flöjter.  

 

Stabilitet 

Stabilitet, vilket även omfattar uttrycket KFU, Känsla För Underlaget, är en punkt där 

terapeuten observerar hur adepten t.ex. sitter på en stol, hur kroppshållningen är vid 

sittande eller stående position. Har adepten fötterna i golvet då han/hon sitter på en stol 

eller glider fötterna under stolen? Är kroppen flexibel eller stel? Finns det exempelvis 

medrörelser då personen spelar? Hjelm menade att en balanserad kropp med ett bra 

sittande är grunden för ett välbefinnande (Hjelm 2005, s. 204–205). 

 

Sidoskillnad 

De flesta människor har en dominant sida, vilket innebär att man har en dominans i den 

motsatta hjärnhalvan. För vissa kan det skapa problem, om sidoskillnaden är för stor. Detta 

kan visa sig genom en osäkerhet i kroppen och ibland även en klumpighet (Eriksson 2001, 

s. 155). Finns det medrörelser d.v.s. finns ofrivilliga rörelser som aktiveras om ena sidan är 

svagare än den andra? Arbetar adepten endast med en sida i taget? Om så är fallet, kan det 

visa sig i så kallat växelspel, adepten spelar växelvis med trumstockarna. 

 

Separata sidorörelser 

Kan adepten göra två olika rörelser samtidigt? Det finns speciella koder där detta blir 

tydligt. Detta går även att iaktta hos en person när hon t.ex. klipper i ett papper då ena 

handen utför en handling och den andra håller i pappret. 
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Hand- och handledsfunktion  

Barnet använder i en utvecklingsprocess, sina händer till att skaffa information om sin 

omgivning. Hur adepten greppar saker t.ex. ifall hon/han har ett tvärhandsgrepp, topp-

grepp o.s.v. kan vara användbart att observera för terapeuten. För att kunna precisera 

rörelser är även handledsfunktionen viktig (Hjelm 2005, s. 208–209). T.ex. när en individ 

ska skriva. 

 

Perception 

Perception handlar om hur individen varseblir sin omgivning via sinnen d.v.s. hur 

sensoriska intryck tolkas i hjärnan (Ayres 2010, s. 199). Det behöver inte vara något fel på 

själva sinnesorganet, även om det kan bli ”rörigt” i själva tolkningen av intrycket. De 

sinnen som terapeuten observerar är bl.a.  

 

– Det visuella sinnet. Ser/uppfattar adepten alla instrument? Uppfattas instrumenten även 

då de flyttas? Om adepten träffar alla instrument eller inte, kan avslöja hur väl hon/han ser 

eller tolkar visuella signaler. 

 

– Det auditiva sinnet. Uppfattas början och slut på melodin? Kanske adepten uppfattar 

andra ljud utifrån eller inifrån rummet. Uppfattar adepten ljuden som starka? Hur hårt eller 

löst adepten spelar kan bero på hur hon/han uppfattar ljudet?  

 

– Det vestibulära sinnet. I hjärnstammen finns något som kallas vestibulariskärnor. Dessa 

kärnor har betydelse för balans och även för musklernas tonus. Med tonus menas 

spänningen i muskeln (Larsson 2000, s. 154). Vestibulära sinnet är det sinne som har mest 

kontakt med övriga sinnen. Från de vestibulära kärnorna skickas meddelanden till rygg-

märgen, där de tillsammans med andra meddelanden ger musklerna information om hur de 

ska dra sig samman eller slappna av. Det är på detta sätt individen kan upprätthålla ända-

målsenlig muskelspänning och på så sätt hålla sig upprätt. När vestibularissystemet ser till 

att det blir tillräcklig muskelspänning behöver individen inte anstränga eller koncentrera 

sig för att hålla sig upprätt. Men då det däremot inte fungera som det ska, kan det bli för 

låg tonus och detta kan leda till trötthet eftersom det krävs mycket ansträngning att 
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upprätthålla kroppen. Ett dåligt fungerande vestibularissystem kan även orsaka instabilitet 

(Ayres 2010, s. 85). 

 

– Det proprioceptiva sinnet. Det handlar om människans förmåga att uppfatta kropps-

delarnas (muskler och leders) position i förhållande till omvärlden och har också med 

tonusen i musklerna att göra (Ayres 2010, s. 112). Hur hårt slår adepten på trumman? 

Terapeuten observerar också om hon/han ”slår igenom” trumman d.v.s. inte kan 

kontrollera rörelsen så den blir ändamålsenlig och bromsar upp innan slaget. 

 

– Det taktila sinnet. Det är det sinnet som har med känseln att göra. Huden har en mängd 

olika receptorer för att motta förnimmelser av beröring, tryck och ytstruktur (Ayres 2010, 

s. 45). Hur adepten tar i trumstockarna kan vara påverkat av hur hon/han uppfattar före-

målet taktilt. Är det behagligt/obehagligt att röra eller ta, i föremålen? 

 

Bålrotation 

Kan adepten få överkroppen att röra sig fast underkroppen är stilla? Hjelm menar till och 

med att en stel bål kan vara orsaken till att individen kan ha läs- och skrivsvårigheter. Har 

personen problem med rörlighet i bålen, kan det medföra att stabiliteten försämras, att 

sidoskillnaden förstärks, samt att totalperception försämras (Hjelm 2005, s. 206–207).  

 

Korsrörelse 

Här observeras adeptens förmåga att kunna korsa händer och armar över kroppens tänkta 

mittlinje d.v.s. genom att exempelvis vänster hand korsar höger i en rörelse framför 

kroppen. För att personen ska kunna göra detta krävs ett samarbete mellan vänster och 

höger hjärnhalva (Hjelm 2005, s. 207–208). 

 

Modell/logik 

Hur väl löser personen uppställda koder? Kan adepten läsa av terapeuten? Kan adepten 

använda sig av tidigare erfarenheter – minnet? Adepten ges möjlighet att utveckla sitt 

logiska tänkande i FMT-rummet. Det ges tillfälle att läsa av strukturer genom att avläsa 

rummet, attributen som finns där, samt strukturen i uppställning av instrumenten (Hjelm 

2005, s. 209). 
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Syftet med varje kod är att frammana vissa bestämda rörelser som adepten själv ska upp-

täcka. Då hon/han hittar den modell som är kopplad till den specifika koden, bekräftar 

terapeuten genom att spela på pianot. I modell/logik ges även möjlighet till utveckling av 

ögonrörelse. 

 

Andningskoordination 

Hur blåser adepten? En svag andning kan påverka kroppen negativt då den får låg syre-

sättning. En god andning kan däremot bidra till att stödja vakenhetsgraden, koncentra-

tionen och uthålligheten. Andningen kan även påverka talet (Hjelm 2004, B.3 s. 23). Finns 

förmotorik? Stoppas blåsinstrumentet direkt in i munnen utan förberedelse? Hur fungerar 

munmotoriken? Kan adepten sluta munnen runt instrumentet?  

 

Fot höger och vänster 

Hur används foten på höger och vänster sida? Används fotleden eller hela benet när 

adepten ska spela på en bastrumma? Hur är koordinationen mellan höger och vänster fot? 

 

Fot- och handkoordination 

Här observerar terapeuten adeptens samordning av rörelser i händer och fötter (Hjelm 

2005, s. 211).  

 

Öga - handkoordination 

Följer ögat handrörelsen? Eller tittar adepten åt annat håll när hon/han spelar? 

 

Helhetskoordination  

Här observerar terapeuten helheten av alla separata bitar så som balans, stabilitet, 

uthållighet, koncentration, samt samordning av rörelse, och om det förekommer eventuella 

medrörelser. 
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3.8 MUISK 
 

Själva begreppet MUISK betyder MUsik Inför SKolan. Innehållet är sång – dans – rörelse 

– ljudskapande – enkelt instrumentspel (Hjelm 2005, s. 142). Tanken bakom MUISK är 

framförallt att möta upp barns eventuella behov inför skolstarten. Med behov menas stöd 

för att lättare kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett så ändamålsenligt sätt som 

möjligt.  

 

MUISK är en lekfull musikverksamhet i grupp och inte detsamma som terapi. Terapeuten 

har bl.a. möjlighet att observera hur barnet har det med sin motoriska utveckling, vilket är 

en viktig grund för att det sedan ska kunna tillgodogöra sig framtida undervisning. Formen 

för MUISK är att terapeuten sitter vid pianot och spelar och sjunger enkla sånger. Vid 

sidan om pianisten sitter ytterligare en person som fungerar som en s.k. ”spegel”. Spegelns 

funktion är att, genom att barnen läser av spegelns rörelse, locka barnen till rörelse och 

egna initiativ, t.ex. att gå fram och spela på en trumma. 

 

Här finns det gott om möjligheter att observera hur ett barn kan röra sig i rummet, vilka 

som lätt ”tar plats”, vilka som håller sig i bakgrunden, eller vilka som har svårt att sitta 

stilla. Terapeuten har även möjlighet att observera vilket handgrepp barnet har då det tar 

emot en trumstock, hur det tar emot och lämnar ifrån sig stocken. MUISK kan sedan 

fungera som underlag för att ta ställning till vilka barn som eventuellt bör erbjudas 

individuell terapi d.v.s. FMT.  ”Övningarna är byggda på utvecklingsteoretiska insikter; 

- grovmotorik, hållning/balans/gravitation, koordination 

- finmotorik, andning, koncentration/avspänning, uthållighet 

- uppmärksamhet, minne, kreativitet, auditiv perception/ gehör 

- gruppdynamik, identitet.” (Hjelm 2005, s. 142) 

 

I MUISK går att utläsa vilka funktioner som FMT-terapeuten kan arbeta vidare med, allt 

för att stödja individen i sin utveckling. Arbetet med MUISK riktar sig framförallt till 

målgruppen sexåringar men är även användbar inom andra områden också t.ex. äldre-

boende, demensboende men även inom grundsärskola.  



	   24	  

4  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Jag har under en termin arbetat med två vuxna kvinnor som i vuxen ålder fått diagnos 

ADHD och ADD. Under ca 10 träffar har vi arbetat med ett antal koder. Utifrån inhämtad 

kunskap kring kvinnornas diagnoser, blev mitt val att lägga extra fokus på observation av 

dessa kvinnors förmåga till strukturellt hanterande. 

 

Intressant har varit att observera på vilket sätt kvinnorna löst de uppställda koderna och hur 

jag i min roll som terapeut, kan bidra till att skapa förutsättningar för bl.a. mer auto-

matiserade rörelser d.v.s. att adepten inte behöver tänka rörelsen när hon/han utför den, 

eftersom rörelsen sedan tidigare blivit befäst. Det har också varit viktigt att låta kvinnorna 

själva ge en levnadsbeskrivning som berör hur det är/varit att leva med en funktions-

nedsättning, på vilket sätt de själva sett på sina diagnoser och hur de upplevt reaktioner 

från omgivningen. 

 

Det har också varit viktigt att inte bara lyfta svårigheterna som finns med dessa diagnoser 

utan också tillgångarna. Tillgångar som vi alla har att lära av.	  

	  

Min ena adept, som jag har valt att kalla Anna, fick sina diagnoser i vuxen ålder. De 

diagnoser hon då fick var ADHD i kombination med Asperger syndrom och eventuellt fler 

diagnoser som jag idag inte känner till. Min andra adept som jag valt att kalla Petra, fick 

diagnosen ADD för tre år sedan.  

 

Deras berättelser har gett mig en fördjupad förståelse av hur det kan vara att leva med 

sådana diagnoser. För att få svar på mina frågor, gav jag mina adepter ett antal frågor via 

ett frågeformulär. De svar jag fick är inte redigerade, d.v.s. deras svar är ordagrant åter-

givna. Mina frågor är rubrikerna med fet stil. Eftersom mitt fokus i terapiarbetet framförallt 

legat på struktur och planering, bad jag dem, där det var relevant, att koppla frågorna kring 

just detta. 
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4.1 Diagnoserna ADHD och ADD 
 

ADHD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Hyperactivity Disorder. På 

svenska brukar man beskriva det som uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet. 

Kärnsymptom vid ADHD är problem med uppmärksamhet, överaktivitet och impuls-

kontroll. ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (Riksförbundet Attention 

2013). 

 

ADD är en förkortning av engelskans Attention Deficit Disorder. Det är detsamma som 

ADHD men utan hyper-/överaktivitet. Personer med ADD har framförallt svårigheter med 

uppmärksamhet. ADD är liksom ADHD också en Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

(Riksförbundet Attention 2013). 

 

I boken ADHD/DAMP, en uppdatering skriver redaktör Vanna Beckman, att personer med 

ADHD framförallt har svårigheter med uppmärksamhetsstörningar, koncentrations-

svårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Svårigheterna kan naturligtvis variera från 

individ till individ och symtomen kan även vara olika för enskild individ över tid, men 

också beroende på vilken miljö individen befinner sig. Den som har fått diagnosen ADHD 

kan även ha problem att kontrollera sin motorik/eller att tolka sinnesintryck (perception) 

(Beckman & Fernell 2007, s. 24).  

 

Undergrupper av ADHD:  

I DSM-IV (Diagnostisk och statistisk handbok, d.v.s. en manual publicerad av American 

Psychiatric Association som omfattar alla psykiska sjukdomar för både barn och vuxna), 

anges att det finns tre olika undergrupper inom ADHD  

  – ADHD med huvudsak överaktivitet/impulsivitet 

  – ADHD med huvudsak uppmärksamhetssvårigheter 

  – ADHD av kombinerad typ  

(Beckman & Fernell 2007, s. 25) 
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4.2 Barn med ADHD 
 

Symtom kan alltså variera hos enskild individ över tid. Småbarns- och förskoleåldern 

domineras av överaktivitet. Barnet klättrar och kryper och avverkar det ena spännande 

äventyret efter det andra. Leken blir ofta splittrad och inte särskilt ömsesidigt i förhållande 

till andra barn. Det är inte ovanligt med plötsliga humörsvängningar och små frustrationer 

leder ofta till stora utbrott. Inte heller ovanligt är det att dessa barn har svårt att sova eller 

vänder på dygnet (Beckman & Fernell 2007, s. 27). 

 

 

4.2.1 Motoriska och perceptuella svårigheter 
Ca hälften av barn med ADHD har även motoriska och perceptuella särdrag. Det kan 

därför vara aktuellt att se över om barnet har diagnosen DAMP (Deficits in Attention, 

Motor Control and Perception) på Svenska: Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och 

uppmärksamhet, Motorisk kontroll och Perception.  

 

Motoriska svårigheter innefattar problem med samordning och planering av rörelse, vilket 

kan gälla både grov- och finmotorik. Bristande perception innebär svårigheter att tolka 

sinnesintryck från känsel, hörsel eller syn. Vissa barn har en annorlunda känseluppfattning 

och kan ha en ovanligt hög eller låg smärttröskel (Beckman & Fernell 2007, s. 30). 

 

Arbetsminnet 
Personer med ADHD har vissa nedsatta kognitiva funktioner i hjärnan. Detta kan bl.a. 

påverka det s.k. arbetsminnet. Det innebär att individen kan ha svårt att hålla kvar och 

bearbeta information och intryck. Därför kan det vara besvärligt att uppfatta instruktioner i 

flera led. Barn med ADHD hinner inte reflektera över olika handlingsmöjligheter utan 

handlar i stunden impulsivt (Beckman & Fernell 2007, s. 25). 
 

Uppmärksamhet och hjärnan 

Martin Ingvar skriver i kapitlet ”Uppmärksamheten och hjärnan” i boken: ADHD/DAMP – 

en uppdatering (2007) om hur människan samordnar, tolkar och prioriterar information. 



	   27	  

Det han kallar medvetandefunktionen har betydelse för prioriteringen. Människan kan 

endast medvetet hantera en enda sammansatt händelsekedja åt gången. En övervägande del 

av all den information som pockar på uppmärksamheten, måste filtreras, både från om-

världen och från den egna kroppen och från tankar.  

 

En stor del av den filtreringen sker utan att vi är medvetna om den. Det är just den 

filtreringen personer med ADHD har svårigheter med (Ingvar 2007, s. 38). Personer med 

ADHD har ofta bristande uthållighet och svårigheter att mobilisera energi för att genom-

föra en uppgift (Ingvar 2007, s. 44). 

 

Uppmärksamhetsstörning 

Christopher Gillberg skriver i sin bok Ett barn i varje klass: Om ADHD och DAMP 

(2005), att barn med ADHD i allmänhet har en påtaglig uppmärksamhetsstörning. Detta 

kan ta sig uttryck på olika sätt t.ex. genom ”koncentrationssvårigheter, låg avledbarhet, 

svårigheter att reglera aktiviteten, oförmåga att sitta still, problem med vakenhet och 

automatiseringsproblem” (Gillberg 2005, s. 36–37). Uppmärksamhetsstörning för en 

person med ADHD kan innebära att hon/han har svårigheter att rikta uppmärksamhet mot 

det som för tillfället är relevant information. Personen kan då lätt uppfattas som lätt-

distraherad och stirrig (Gillberg 2005, s. 36–37). 

 

Impulskontroll 

Barn med ADHD kan även ha en bristande impulskontroll. Detta kan yttra sig i bl.a. att 

personen i fråga kan avbryta andra i både handling och verbalt, samt att det kan verka som 

om hon/han inte har något avstånd mellan tanke och handling (Gillberg 2005, s. 42). 

 

 

 

4.3 Vuxna med ADHD 
 

Att organisera sin vardag är ofta den mest påtagliga svårigheten för en vuxen med ADHD. 

Detta väcker både frustration hos individen själv och dess omgivning. Det kan uppstå 
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irritation över att personen inte kan komma i tid, har svårt att beräkna tid eller glömmer 

bort vad som ska göras. Ofta har hon/han svårt att hålla ordning hemma och på arbetet blir 

det inte sällan överväldigande problem. Det kan vara svårt för dessa personer att behålla 

samma arbete under längre tid. Många tappar intresset eller får problem med kamrater eller 

arbetsledning. Studier kan innebära problem för individen att göra färdigt och att avsluta 

ämnen (Beckman & Fernell 2007, s. 29). 

 

 

 

4.4 Fördelar med ADHD 
 

Det är också viktigt att poängtera fördelarna med de egenskaper som en person med 

diagnosen ADHD kan ha. Dessa personer har inte sällan en förmåga till icke konventionellt 

tänkande, förmåga till extremt fokuserad uppmärksamhet när något upplevs som intressant, 

en beredskap att pröva nya grepp utan alltför mycket framförhållning (djärvhet) och charm 

genom direkthet i känsloutspelet (Levander & Rasmussen 2007, s. 64). ”Egenskaper som 

vi idag betraktar som negativa kan behövas imorgon” (Levander & Rasmussen 2007, s. 

64–65). 

 

 

 

4.5 Skyddsfaktorer 
 

Om det finns skyddsfaktorer runt ett barn med ADHD kan problem minimeras och 

framförallt då barnets upplevelse av att konstant känna att det misslyckas. Med skydds-

faktorer menas välfungerande och insiktsfulla föräldrar, ett starkt och förstående socialt 

nätverk. Ett barn med god begåvning och bra lärare/skolmiljö kan skyddas mot skol-

misslyckande. Om däremot dessa skyddsfaktorer saknas, d.v.s. om barnet har en dåligt 

fungerande familj med mycket konflikter, svag begåvning, kaotisk skolmiljö, lärare som 
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gett upp, kan detta få förödande konsekvenser för individen och samhället (Levander & 

Rasmussen 2007, s. 65). 

 

Jag skulle även vilja tillägga att det måste finnas ett intresse från politiskt håll att vilja satsa 

på skol- och barnomsorg för att varje individ ska kunna få den stöttning och tid som 

behövs för att kunna utvecklas med de unika egenskaper och förmåga varje människa har.    

 

Att få en utredning kan vara till stor hjälp för personer med ADHD. Det ökar deras 

förståelse för hur de själva fungerar och ger en förklaring till varför de haft vissa 

svårigheter. Det är också en fördel att kunna förklara för sin omgivning vilka svårigheter 

de har. Vid en utredning kan personen också få vägledning hur hon/han kan organisera sitt 

liv, med arbete och fritid (Beckman & Fernell 2007, s. 34). 

 

 

 

4.6 Anna 
 

Här följer Annas svar på enkäten  

(”Mitt liv är väldigt välstrukturerat, fast på ett ostrukturerat sätt”) 

 

Din ålder? 

59 år.  

 

När fick du din diagnos? Kort vad det inneburit att få diagnosen, om det eventuellt 

gett svar på frågor som varit obesvarade för dig om dig själv. Har det faktum att du 

fått en diagnos, underlättat din vardag på något sätt? Hur i så fall? 

Fick den år 2000. Det började med att jag misstänkte att ett av mina barn hade ADHD. Det 

var väldigt svårt på den tiden att få en tid hos en läkare för utredning. Jag läste på massor, 

det blev mer och mer. Så småningom gick det upp för mig att jag själv passade väldigt bra 

in i diagnoskriterierna. Och så tänkte jag, att det kanske skulle vara lättare att få en 
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utredning för mitt barn om jag själv hade diagnosen. Vet inte hur logiskt det var, men så 

tänkte jag iallafall. 

 

Att få diagnosen har hela tiden känts tveeggat. Å ena sidan, visst hjälpte det att se mig själv 

lite tydligare, se mönster som jag inte sett tidigare, förstå mig själv lite bättre. Diagnosen 

blev det ”begriplighetsraster” (Olof Buckards ord om diagnosers möjliga nytta) som jag 

kunde lägga över mig själv just för att förstå mer. Samtidigt innebar ju diagnosen att jag på 

sätt och vis blev tvungen att underordna mig den allmänna uppfattningen att det handlar 

om ett handikapp, ett lyte, en skada, en sjukdom, osv. Och DET är INTE roligt! Själv ser 

jag nämligen ADHD med flera ”bokstavsdiagnoser som PERSONLIGHETSTYPER! 

 

Och sett så här i backspegeln när nästan 60 år av mitt liv gått, så är jag framförallt GLAD 

över att jag har den personlighet jag har!!! 

 

Indirekt har diagnosen haft STOR positiv påverkan på min vardag på två sätt: 

1. Genom diagnosen har jag hamnat i/hittat till olika sammanhang där det ”kryllat” av 

”människor som jag”, vilket har varit underbart, och en del har blivit kvar i mitt liv, bland 

annat en av mina ALLRA BÄSTA VÄNNER! 

2. Diagnosen har (i kombination med andra diagnoser, bl.a. Asperger) lett till att jag blev 

sjukpensionär för lite mer än 10 år sedan, vilket i sin tur bidragit MYCKET STARKT till 

att jag mår så bra som jag gör idag, eftersom jag ÄNTLIGEN slipper den ständiga press 

och stress som dessförinnan alltid var på vippen att helt slita sönder mig. Jag menar 

stressen och pressen från kraven att vara ”normal”, både privat och i arbetslivet.	  	  

 

Beskriv gärna kort före och efter diagnosen. Hur var det att gå i skolan? Eller senare 

anställningar i vuxen ålder? Hur bemöttes du av din omgivning som barn eller 

ungdom? Är det något du hade önskat varit annorlunda i din omgivnings 

bemötande? 

Att gå i skolan (grundskolan) var både ett paradis och ett helvete. Ett paradis, för att jag 

ÄLSKADE att lära mig nya saker, jag var ständigt OÄNDLIGT NYFIKEN, och jag hade 

otroligt lätt för att lära mig, så om jag var med på lektionerna behövde jag inte läsa läxorna 

(läxläsningens tragglande hade Dödat allt för mig, jag var extremt otålig och Hatade 



	   31	  

upprepning och rutiner, det måste vara Nytt hela tiden!). Ett helvete, för att jag var helt 

UTANFÖR och MOBBAD de första 8 åren. Dels för att jag var AVVIKANDE, dels för att 

jag INTE VILLE betala priset för att få vara med i en grupp. Avvikande är ju svårt att 

beskriva, kan vara så mycket, en av många anledningar var säkert att jag var smart och 

alltid räckte upp handen, oftast hade alla/nästan alla rätt på proven, och betraktades som en 

som smörade för lärarna – fast jag INTE ENS HADE FATTAT att sånt existerade! Jag 

tyckte ju bara det var så ENORMT SPÄNNANDE att få lära mig en massa nytt! 

 

Sen hade jag förstås fräknar, glasögon och hemsydda kläder. Och jag stod för mina åsikter, 

också när jag var ensam om dem. Och sist, men absolut inte minst, en extremt kort stubin, 

stora och starka känslor, det var lätt att göra mig arg och lätt att göra mig ledsen. Men det 

sistnämnda lärde jag mig väldigt snart att inte visa. Men att reta mig, jaga mig runt hela 

skolgården (60x60m), nypas, knuffas, sparkas, mula ner i snön, kasta snöbollar på, osv, 

osv, det måste ha varit skolans största underhållning... Nästan tusen barn gick i den skolan, 

ändå visste ”alla” vem jag var... Fast till och med på den tiden fanns det då och då de, som 

tyckte det var väldigt praktiskt att konsultera ”den vandrande uppslagsboken”... 

 

Annorlunda, tja, det hade kunnat vara Väldigt Annorlunda, om de vuxna i skolan över-

huvudtaget hade SETT mig och SETT vad som hände med övriga barn, och sen Gjort 

något åt saken. Men jag gick ju på Vår Teater från det jag var sex år till och med året jag 

fyllde 18, och där blev jag väl bemött av både vuxna och övriga barn. Där hade jag vänner.	  	  

 

Beskriv gärna fördelarna med ADD/ADHD. 

De är så MÅNGA! När jag lärt mig hantera ”24-timmars-bikupan” i huvudet och hittat sätt 

att somna på i stället för att ligga vaken och vrida mig timme ut och timme in, så kan jag ta 

vara på dem väldigt väl, också. 

 

Kreativiteten, en förmåga att tänka ”utanför lådan”, nyfikenheten och otåligheten. Otålig-

heten är utmärkt, när man lärt sig handskas med den, för den kan leda till att jag gör nya 

helt oväntade erfarenheter och/eller ”uppfinningar”, stora eller små. 
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Den större självkänsla jag fått med tiden har också gjort att jag numera ger mig själv 

RÄTTEN att söka mig till och/eller skapa de miljöer som jag mår bra av. Exempelvis 

väldigt mycket lugn och ro runtomkring, för att jag på så vis ska kunna fokusera, 

koncentrera mig, och inte bli så uppvarvad av för mycket stimuli, att jag helt går i spinn! 

Och att jag allra som oftast umgås med människor en i taget, för annars blir det för mycket. 

Och, för övrigt, att cirka 90 procent av min vakna tid tillbringar jag i sällskap med enbart 

mig själv, då blir det en bra balans. 10 procent av tiden med andra människor, då får jag 

lagom mycket.	   

 

Nuvarande socialt sammanhang du befinner dig i d.v.s. med eventuellt jobb eller 

annan verksamhet. Fungerar det på ett tillfredställande sätt? Utveckla gärna. 

	  I och med att jag nu rår min egen tid, och saker och ting därför får ta den tid de tar, och jag 

gör dem i den ordning ”det hampar sig” just då, och på det sätt som är bra för mig just då, 

samtidigt som jag hela tiden kan ändra ”dagens preliminära plan”, så kan man säga att mitt 

liv är väldigt välstrukturerat, fast på ett ostrukturerat sätt. 

 

Jag och jag själv lyckas oftast få till det riktigt bra numera, och jag mår mestadels väldigt 

bra, utan forna tiders enorma otrygghet, skuldkänslor, rädslor för att inte duga, inte räcka 

till. 

 

Jag kan ”preliminärplanera” ganska långt fram i tiden, men det kan ändras helt när tiden 

väl kommer. Jag ”preliminärplanerar” även varje morgon, men även där kan det ändras 

under dagens gång. För att något roligt/viktigt/behövligt dyker upp, som jag väljer att göra 

istället. Eller – väldigt ofta – för att det jag företar mig tar enormt mycket längre tid än jag 

trott, bland annat för att säkert minst en tredjedel av min vakna tid går åt till att leta efter 

saker som jag vet finns, men det är lögn-i-helsike att hitta dem! 

 

Att glömma bort tider, förlägga saker, det har alltid varit en del av mitt liv. Men medan det 

förr ställde till det för mig i det sociala livet (folk Trodde ju Inte Ens på mina helt 

sanningsenliga förklaringar till varför jag kom 3 timmar eller 2 dagar eller nåt sånt för sent 

till något avtalat!), så är även dessa egenskaper (allra oftast) mest något som BERIKAR 

mitt liv: Eftersom jag fortfarande tycker mycket Illa om upprepning och rutin, så är det ju 
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helt underbart att varje dag gå på ett slags ”skattjakt” i mitt eget hem, typ ”Men, titta, inte 

visste jag att jag har en sån här, åh gud var roligt, den kan jag ju göra det-och-det med!”. 

	  

 

4.6.1 Arbetet med Anna 
Observationstillfället: 

Anna fick under hela sessionen sitta på en träpall. Det jag vid första observationstillfället 

såg hos Anna var att hennes högra fot hamnade under träpallen hon satt på och endast 

vänster fot var i golvet och då endast med tårna mot golvet. Under sessionen åkte höger fot 

fram, men Anna satt under hela passet med endast tårna i. Hon satt lite ihopsjunken under 

hela passet med armarna vilandes i knäet. Jag observerade att Anna behövde stöttning i sin 

stabilitet och KFU.  

 

När jag ställde fram en virveltrumma i fokus framför Anna med en cymbal på var sida om 

trumman, hittade hon modellen att spela samtidigt med båda trumstockarna, först ett slag 

på trumman, sedan ett på cymbalerna. Själva formen bildar ett V. Här kunde Anna hålla 

modellen första vändan, men tappade bort sig ganska snart och började växelspela istället 

för att spela liksidig. 

 

Efter att jag observerat detta har jag låtit Anna spela med dubbelklubba varje session.  

Hennes egen kommentar har varit: ”min favorit är dubbelklubban Jag tror det är för att jag 

jobbar med bägge sidor samtidigt”.  

 

Då den V-formade koden inte fungerade, drog jag ner på antalet attribut till två istället för 

tre. Jag lät Anna spela en kod som har uppställningen en virveltrumma i mitten en cymbal 

på först höger sida för att sedan låta henne spela med cymbalen på vänster sida. Här 

upptäckte jag att Anna slog flera slag på varje instrument.  

 

Ytterligare en kod jag använde var med tre instrument i rad, där jag observerade om Anna 

spelade i läsriktningen d.v.s. från vänster till höger, vilket hon inte gjorde. Hon spelade 

istället fram tillbaka och flera slag på varje trumma.  
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Men samverkan fungerade så tillvida att Anna började spela efter min inledningston och 

slutade när jag avslutade med ett glissando. När jag gav henne två trumstockar att spela 

med, på det tre instrumenten i rad spelade hon växelvis. Anna spelade inte liksidigt. 

Vänster och höger hand spelade på olika attribut.  

 

Första terapitillfället: 

Jag valde vid första terapitillfället att inte använda så många attribut utan ställde endast 

fram ett attribut eller två åt gången. Jag lät Anna sitta på träpallen till en början och 

placerade tjocka hårda böcker under vardera foten  

 

En kod jag valde att ställa upp var med två cymbaler. Anna hittade ett eget mönster där hon 

växlade mellan att slå dubbelslag till att slå enkla slag på varje cymbal. Jag lät henne spela 

med dubbelklubba. På slutet fick Anna spela på blåsinstrument även här hade hon ett eget 

mönster i sitt spel, flera blås enkelblås flera blås enkelblås osv.  

 

Jag fortsatte de följande gångerna att låta Anna sitta huvudparten av sessionen på balans-

bollen. Anna fick arbeta mycket med nivåskillnader på instrumenten som jag flyttade bakåt 

och framåt i rummet.  

 

Tionde terapitillfället:   

Anna fick sitta på balansbollen hela sessionen. Jag fortsatte ställa upp ganska få attribut till 

en början. Hon fick spela ganska mycket med dubbelklubban. Jag gav vid det här tillfället 

Anna möjlighet att spela på tre instrument, först fick hon en stock i ena handen, sedan en i 

den andra och så dubbelklubba. Hon spelade till en början ett slag på varje instrument tills 

hon fick dubbelklubban då tappade hon modellen.   

 

Sammanfattning av alla gånger: 

Jag har uppehållit mig vid de koder som har fungerat för Anna och utvecklat dem istället 

för att ge för många attribut att förhålla sig till.  

 

Anna har vid varje tillfälle fått möjlighet att arbeta med liksidiga rörelser och fått spela 

med dubbelklubba. Hon har fått arbeta mycket med nivåskillnader och olika placeringar 
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med instrument i rummet. Hon har själv sagt: ”Jag gillar att få använda kroppen i olika 

riktningar.”  

 

 

4.6.2 Resultat av arbetet med Anna 
Det jag har kunnat iaktta de gånger vi träffats, Anna och jag, är att hon fått en påtagligt 

bättre hållning och stabilitet redan efter andra gången vi spelade tillsammans.   

 

Anna har fått ett mera flyt i sitt spel. Tendensen har varit att hon fastnat alltmer sällan på 

varje instrument när hon spelar. Anna har själv sagt om sin upplevelse efter att vi spelat 

”Det har känts som jag suttit fast tidigare men har upptäckt att jag kan släppa loss, det är 

nästan som att hamna i trans”. Anna har också sagt: ”Jag har upptäckt mer och mer att jag 

uppskattar monotona rörelser”.  

 

Efter ca sex tillfällen började Anna testa mer olika tempi och att spela mer dynamiskt 

mellan starkt och svagt. Hon har också utforskat hur de olika trumstockarna låter. Efter en 

session sa Anna: ”Jag tycker om när jag får använda trumstockar som låter mycket”.  

 

Jag har sett att Anna uppfattar förändringar i rummet. Hon har iakttagit när jag gjort nya 

placeringar av instrumentens läge till varandra. Samverkan har utvecklats påtagligt. Detta 

har visat sig bl.a. i att Anna själv bytt trumstock från höger till vänster hand vid varje kod.  

 

Bålrotationen och flexibiliteten i kroppen har utvecklats i takt med att Anna fått arbeta med 

olika nivåskillnader och avstånd. Annas uppfattning av sessionens början och slut har varit 

påtaglig. När jag spelat avslutningsmelodin som jag även spelat då hon gått in, har hon 

slutit sina ögon och efter glissandot på avslutningsmelodin har Anna gjort en gest, som 

visat att nu är det slut. Vid ett tillfälle slog hon handen i knäet och sa: ”Det var det, det.” 

Andra gånger har hon gjort en bugande gest med händerna hopslagna framför ansiktet. 
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4.7 Petra 

 

Här följer Petras svar på enkäten: 

(Uttrycket Out of sight – Out of mind stämmer helt in på mig”) 

 

Din ålder? 

44 år 

 

När fick du din diagnos? Kort vad det inneburit att få diagnosen, om det eventuellt 

gett svar på frågor som varit obesvarade för dig om dig själv. Har det faktum att du 

fått en diagnos underlättat din vardag på något sätt? Hur i så fall? 

Jag fick min diagnos för 3 år sedan efter mycket sökande och undrande varför jag hade 

svårt med vissa saker som; tidsplanering, struktur, fokus, men framförallt energi och ork att 

göra vardagliga sysslor som jag alltid haft svårt att klara (p.g.a. extrem trötthet och inte 

kunna samla och fokusera mina tankar) det känns oftast som att jag har ett konstant 

blodsockerfall. 

 

Beskriv gärna kort före och efter diagnosen. Hur var det att gå i skolan? Eller senare 

anställningar i vuxen ålder? Hur bemöttes du av din omgivning som barn eller 

ungdom? Är det något du hade önskat varit annorlunda i din omgivnings 

bemötande? 

Den enda skillnaden före och efter diagnosen är för min egen del, att jag kan söka mer 

specifikt på vad andra med samma diagnos gör för att underlätta/hjälpa i olika situationer 

relaterade med ADD-symptomen. Tidigare när jag inte visste vad min trötthet berodde på 

så har jag försökt hitta svaren i allt möjligt från kost (blodsocker-relaterat) till att det är 

inlärda beteenden som jag försökt ändra på (via kbt m.m.). Så tidigare var det som att 

famla i mörker utan att hitta något svar eller verktyg som fungerar, diagnosen har hjälpt 

mig att snäva in sökområdet på mina "problem". Självklart fungerar inte alla lösningar 

likadant för alla med ADD, långt därifrån. Jag är också fortfarande öppen för saker som 

kan hjälpa mig i vardagen som inte är specifikt avsedda bara för oss med ADD. Men att ha 
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en diagnos hjälper mig att kunna hitta lösningar/hjälp som hjälpt andra i liknande situa-

tioner.  

 

Endast jag och ett fåtal av mina närmaste vänner vet om min diagnos, så bemötandet på 

jobb och i min omgivning före respektive efter diagnosen är svårt att svara på.  

 

Som barn var jag väldigt duktig och har alltid haft lätt för mig i skolan så det var ingen 

som direkt märkte av min ADD förutom jag själv. Jag visste ju naturligtvis inte att det var 

ADD utan hade bara en gnagande känsla av att vara annorlunda, och de flesta känner ju sig 

annorlunda på något sätt så det var ju egentligen inte varken anmärkningsvärt eller lätt att 

se utanpå.  

 

När jag som barn försökte berätta för vuxna i skolan och i min omgivning om mina 

problem (svårt att fokusera, ont i huvudet, ville sova, tänkte ibland att jag ville dö eller bli 

förlamad så att jag kunde få ligga och vila etc.) så viftade de bort det; äsch så känner du väl 

inte, det är ingen fara, du som är så duktig. De blev nästan arga för att jag tyckte jag hade 

problem, att det var fräckt av mig att ens säga så när jag var så duktig och det fanns barn 

som faktiskt hade "riktiga problem". Jag fick ofta höra att jag var ett väldigt begåvat, 

intelligent (läste flytande och kunde skriva när jag var 4 år, så jag var ju tidig inom vissa 

områden), men också att jag var ett allvarligt, djupt och känsligt barn, jag var väldigt tyst, 

ansvarsfull, snäll och duktig (gjorde alltid som de vuxna sa). Hade dock alltid känslan av 

att vuxna (och barn) ofta tyckte att jag var "konstig" men det var aldrig någon som sa det 

rakt ut till mig så det vet jag inte säkert om jag uppfattades som. 

 

När jag kom i tonåren och bara behövde sova hela tiden så var de i skolan väldigt 

oförstående och arga över att jag var så trött och missade skolan när jag låg hemma och 

sov, de trodde att jag antingen hade problem hemma eller tog droger (inget av det stämde). 

Jag hoppade av skolan i 9:an och ingen hade inte en tanke på att kolla upp någon diagnos 

eller annat utan tyckte mer att jag var lat och hopplös och att jag borde "skärpa mig".  

 

Just det kan jag känna som vuxen nu i efterhand, att det var synd att ingen ens försökte 

lyssna på vad jag sa och/eller kunde hjälpa mig med det riktiga "problemet". På den tiden 
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var dock varken ADD eller ADHD särskilt känt, diagnoser var heller inte vanliga så det var 

ju kanske inte lätt för dem att se eller förstå såpass mycket så att de kunde hjälpa mig i rätt 

riktning.  

 

Beskriv gärna fördelarna med ADD/ADHD. 

Alla med ADD/ADHD har ju helt olika "symptom" så jag listar här de drag och uttryck 

som just jag har (och ser som fördelar) i min ADD; Kreativ, snabbtänkt, kan associera 

snabbt och följa trådar hos andra som hoppar mellan olika ämnen, har både öga för detaljer 

och även över att se helheten i sammanhang, fotografiskt minne, har haft väldigt bra minne 

och har fortfarande i vissa sammanhang, bra på att interpretera/tyda/tolka och medla 

mellan personer, kommer ofta bra överens med andra och har lätt att se situationer från 

många olika håll, sensibel, empatisk, har lätt att förlåta och släppa oförrätter, lång stubin - 

blir inte arg lätt, social och trevlig, tycker om att umgås och prata/diskutera med andra 

människor, älskar och blir glad av att hjälpa andra (är "serviceminded"). 

 

Nuvarande socialt sammanhang du befinner dig i d.v.s. med eventuellt jobb eller 

annan verksamhet. Fungerar det på ett tillfredställande sätt? Utveckla gärna. 

Det som fungerar tillfredsställande i mitt nuvarande sociala sammanhang är allt som är 

relaterat till fördelarna jag listade ovan. Det som fungerar mindre bra är egentligen samma 

saker som alltid har varit mina "problem", så om jag gjorde en lista på vad jag upplever 

som "nackdelarna" med min ADD skulle den svara ganska bra på frågan.  

 

Kortfattat så är det min oförmåga att planera och strukturera tid (är ofta försenad, både 

själv på möten, jobb och med saker hemma, och har också svårt att hålla deadlines etc.). 

Att jag är glömsk och har svårt att komma ihåg enkla saker om jag inte har dem framför 

näsan, allt från att betala räkningar i tid, till att packa ned det jag behöver för dagen (buss-

kort, plånbok, träningskläder, viktiga papper för mötet etc.) glömmer även ofta att ringa, 

maila eller sms:a tillbaka till andra.  

 

Att jag alltid är extremt trött och behöver sova och vila och inte orkar träffa folk, jobba, 

etc., utan måste ha extra mycket tid till att "ladda batterierna" och då stänger av mobilen 

helt. Och att jag kanske inte ens orkar svara på ett sms när jag är så trött kan vara svårt för 
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andra att förstå, en del tar det och allt relaterat med de ovanstående "problemen" som en 

personlig förolämpning och tror att de och deras vänskap inte betyder något för mig. Det är 

svårt att förklara att allt det har med mig att göra, och inte med dem eller vad jag tycker om 

dem att göra alls, att det inte beror på ointresse, eller att jag inte tycker saker jag glömmer 

är viktiga. Även om de vet om min diagnos så är det svårt för många att förstå hur min 

ADD påverkar mig med saker som i andras ögon verkar extremt lätta.  

 

Klyschor som "det som är viktigt glömmer man inte" och man väljer vad man vill 

prioritera" stämmer inte alls på mig, jag kommer ihåg det som råkar finnas framför näsan 

för mig oavsett hur viktigt eller oviktigt det är, men glömmer viktiga saker som jag inte ser 

just då. Uttrycket "Out of sight - out of mind" stämmer helt in på mig, och det är något jag 

måste kämpa med varje dag.  

 

Som exempel kan jag lägga ner en halvtimme på att läsa ett reklamblad (för det fanns 

framför ögonen på mig just då) men glömmer att betala räkningarna och kommer på det 

först två veckor senare när det kommer en påminnelse. Betalar jag dem då inte direkt när 

jag ser dem på hallgolvet (kanske har bråttom till jobbet) så gäller det att jag lägger fram 

dem någonstans så att jag ser dem tydligt när jag kommer hem, annars glömmer jag dem 

troligen igen. Så att läsa reklambladet var inget jag ville prioritera eller tyckte var viktigare 

än att betala räkningarna, men mitt fokus fungerar så, det jag inte ser glömmer jag oftast 

bort. Det här är något jag den hårda vägen lärt mig om mig själv, så jag har utvecklat 

strategier för att hantera den typen av situationer, exempelvis; sätta alarm, skriva ner saker 

i kalendern, etc. Jag glömmer trots detta massor av saker varje dag och det är ett konstant 

kämpande med att komma ihåg småsaker som många andra gör av bara rutin.  

 

Just ovanstående "problem" är det som är svårast för andra människor att förstå, att jag 

verkligen inte alltid kan hålla fokus på det som är viktigast just då. Om jag exempelvis är 

sen till ett möte för att något annat fångade min uppmärksamhet på vägen så är det inte för 

att jag egentligen prioriterar något annat före dem jag är på väg att träffa, eller att jag anser 

vårat möte som oviktigt för mig, eller att jag tycker att min tid är viktigare än deras.  
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Det är också det "problem" som är jobbigast och vållar mest besvär för mig själv, allt från 

min ekonomi som tar stryk till alla missade resor, missade läkarbesök och missade 

skönhets- eller massagebehandlingar (som jag givetvis betalar för, då det oftast är full 

betalning för ej avbokad tid) men missar, kommer försent till eller glömmer eller tar fel på 

dag/tid. Alla vänner som jag lovar att ringa, maila, träffa etc., men glömmer bort att höra 

av mig till, att jag vet att jag (även om det är oavsiktligt) sårar andra ger mig ständigt dåligt 

samvete.  

 

Mina strategier är förutom använda kalender och alarm, att nuförtiden aldrig lova någon att 

jag ska ringa dem, utan säger precis som det är till alla; att jag är glömsk och att om de inte 

hör något från mig så får de gärna påminna mig eller höra av sig själva, att det är inte 

personligt men att jag ofta glömmer sådant, även roliga saker som jag ser fram emot. Jag 

försöker att inte boka in möten och exakta tider om jag inte måste, när jag väl gör det 

(läkarbesök etc.) så har jag en specifik veckodag jag väljer i första hand. Jag försöker få 

jobbtimmar på fast schema så att jag jobbar samma tider samma dagar alla veckor, och inte 

på rullande schema om jag kan välja.  

 

Det här är också ett "problem" som är svårt att berätta om för andra utan att det låter som 

att man hittar på eller försöker förklara bort sig. Sanningen är ju också att jag har inte bara 

slösat min egen tid utan även deras om jag är försenad. Om de får stå och vänta så blir de 

ju lidande av att jag inte kan fokusera på det jag vill prioritera, och det är irrelevant för 

dem att jag ville och försökte vara i tid när jag nu inte var det. 

  

Som en sista parentes vill jag ge en förklaring till varför jag har valt att inte berätta för alla 

om att jag har ADD är att det är något som jag anser är relativt privat och att min ADD i de 

flesta fall inte är relevant för andra människor, särskilt inte för de som jag inte känner väl.  

En annan stor anledning till att jag inte berättar det är att det lätt blir missförstånd om både 

hur man är som person, och för att inte folk ska tycka/tro att jag använder diagnosen som 

en ursäkt eller bortförklaring till karaktärsdrag som jag har.  

 

Jag är ju exakt samma person som innan jag fick diagnosen, den har ju inte förändrat mig 

på något sätt utan är för mig mer som en förklaring och eventuell hjälp angående privata 
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saker/problem som jag undrat över. Jag har ju inte tidigare kunnat förklara mitt beteende 

som ADD-relaterat (eftersom jag inte haft diagnosen och inte ens visste att det fanns något 

som hette ADD tills för några år sen) så det skulle kännas konstigt att plötsligt säga till folk 

att mitt beteende beror på ADD bara för att jag nu fått diagnosen.  

 

Om vissa människor inte tycker om mig eller kan acceptera mig som jag är, så skulle det 

troligen inte spela så stor roll om jag berättar om diagnosen eller ej. Tvärtom, i de 

situationerna där någon redan är arg över att jag är sen exempelvis, och jag berättat om 

diagnosen så har de blivit ännu argare för att de tycker att jag använt den som en 

bortförklaring och inte förklaring (som min intention var).  

 

Är det någon nära vän (eller någon annan) som blir sårad av mitt beteende, eller om jag 

bedömer att det skulle hjälpa eller förenkla relationen/situationen har jag inga problem med 

att berätta för andra att jag har ADD. Det är inget jag skäms över eller tycker man ska 

dölja, men i mitt fall egentligen inte betyder något för någon annan än just mig. Jag har ju 

kvar mina problem/svårigheter (glömsk, trött, svårt med tidsplanering etc.) och måste ju 

fortsätta jobba med det, svårigheterna har ju inte försvunnit bara för att jag fått en diagnos. 

Det viktiga är ju egentligen vad jag gör för att hantera problemen (skriva listor, sätta 

tidsalarm och påminnelser i mobilen, regelbunden sömn etc.) och inte vilken typ av 

neurologisk åkomma jag har eller inte har. 
 

 

4.7.1 Arbetet med Petra 
Observationstillfället: 

Petra fick under hela passet sitta på en träpall. Då vi i observationen kom till den V-

formade koden fick Petra spela med korta stockar. Hon löste koden, d.v.s. hon spelade 

först med båda stockarna på virveltrumman för att sedan spela ut mot cymbalerna. Lite 

senare då jag förändrat nivån på cymbalen på höger sida om Petra, började hon spela 

växelvis på instrumenten, men slutade direkt att spela då jag inte bekräftade längre. Petra 

återgick till att spela liksidigt.  
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Efter denna uppställning la jag till ramtrummor mellan virveltrumman och cymbalerna. 

Petra löste koden, men hade inte längre i hela foten i golvet, vilket hon hade i början. 

Under den stund som var kvar av sessionen åkte fötterna mer och mer in under stolen.  

 

Första terapitillfället: 

Petra fick i början av sessionen återigen sitta på träpallen. Jag hade, när Petra kom in ställt 

upp den V-formade koden. Den här gången började hon spela växelvis på attributen. Efter 

en stund gick jag istället över till en annan kod där jag placerade en virveltrumma framför 

Petra och en cymbal på högersida om cymbalen, snett framför trumman. Petra tittade hela 

tiden åt mitt håll när hon spelade. Jag bekräftade hennes slag. Efter att jag spelat glissando 

som är signal om att avsluta koden, bytte jag sida på cymbalen så att Petra hade den på 

vänster sida om virveln. Hon spelade nu med blicken på instrumenten istället för på mig. 

 

Jag placerade tjocka böcker under Petras fötter. Hon placerade nu hela fotsulorna på 

böckerna. Efter en stund fick hon sätta sig på en balansboll och spela. Petra började lite 

smått växla tempot, men mestadels höll hon samma tempo då hon spelade.  

 

Jag ställde fram en uppställning av instrument som vi inte tidigare arbetat med. Petra 

tittade återigen åt mitt håll när hon spelade. Men släppte blicken mot mig när jag 

bekräftade hennes slag på instrumentet.  

 

I slutet på sessionen lät jag Petra spela på blåsinstrument. Jag la an en inledningston på 

pianot, räckte över instrumentet till Petra. Hon tittade en stund på mig innan hon tog 

instrumentet till sin mun och blåste. 

 

Åttonde terapitillfället: 

Petra fick sitta på en balansboll under hela passet. Hon fick också växla mellan att stå upp 

och spela. Petra fick också pröva på olika nivåskillnader på instrumenten. Vid ett tillfälle 

fick hon spela på instrumenten och ha ett blåsinstrument i sin mun att spela på samtidigt 

som hon spelade på attributen. Det klarade hon. 
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Sammanfattning av alla gånger: 

Jag har låtit Petra pröva på många olika uppställningar av instrument när jag sett att hon 

klarat av att spela efter instrumentuppställningens mönster. Hon har också fått uppehålla 

sig till samma uppställning av instrument men att jag varierat nivåer och avstånd mellan 

dem. 

 

Jag har låtit Petra sitta mycket på balansboll. Hon har fått variera sittandet med att stå. Jag 

har låtit henne spela på vidgade instrumentuppställningar.  

 

 

4.7.2 Resultat av arbetet med Petra 
Från början var Petra lite stel i kroppen. Jag har, efter våra sessioner tillsammans, kunnat 

iaktta att hon fått en ökad flexibilitet efter att hon fått arbeta med olika nivåskillnader och 

avstånd. 

 

Petra har också fått en ökad rörlighet i bålen. Hon har även fått en bättre stabilitet och 

KFU. Petra har efter att hon blivit bekant med de olika uppställningarna, fått ett säkrare 

spel. I vilket mönster hon än ska spela, håller hon blicken mer fokuserad på instrumenten 

istället för på mig. 

 

Jag har iakttagit att Petra tenderat att mer leka med olika tempi när hon spelar. Hon har 

också börjat spela lite mer dynamiskt. Jag har observerat att Petra uppfattar förändringar i 

rummet. Hon har iakttagit när jag gjort nya placeringar av instrumentens läge till varandra.  
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5  Diskussion 
 

 

 

Vad jag har kommit fram till i min frågeställning: 

Mitt huvudfokus i arbetet har varit att besvara frågan; Hur kan jag använda FMT för att 

bidra till att skapa en struktur för de personer som har diagnos ADHD/ADD och kan det ge 

någon effekt i deras vardag?   

 

För att få svar på mina frågor har jag kommit fram till att jag behöver titta på flera 

observationspunkter. En sådan fråga är: Hur har adepten det med stabilitet och KFU, 

perceptioner, bålrörelse, samverkan m.m.?  

 

Svaret ges alltså inte enbart av att observera hur adepten löser uppställda koder och hur 

hon/han uppfattar modell/logik. Strukturbildning kan också innefatta hur människor 

uppfattar och relaterar till omvärlden genom ökad kroppsmedvetenhet och kropps-

uppfattning. Detta kan bl.a. ske när individen utvecklat en ökad stabilitet och KFU (s. 19). 

 

Via perceptioner skaffar sig människan en medveten uppfattning om sig själv och hur hon 

förhåller sig till rummet (s. 20–21). Genom att öka flexibilitet och anpassningsförmåga till 

nya förutsättningar, kan individen också vara hjälpt av att få igång bålrörelsen.  

 

Jag som terapeut vill också ge en ökad förutsättning för adepten att uppleva att vi sam-

verkar tillsammans inne i rummet. Uppfattar adepten mig? Vad händer mellan mig och 

adepten? 

 

För att få struktur på vardagen är FMT en ypperlig möjlighet till att skapa sig en ”helare” 

tillvaro, genom att adepten ges möjlighet att interagera med alla sina sinnen och även tolka 

intrycken. Genom att använda sin motorik kan nya sinnesintryck bearbetas, som i sin tur 

gör världen mer begriplig. 
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Annas levnadsbeskrivning kopplat till terapiarbetet: 

När jag läser Annas levnadsbeskrivning framkommer det hur viktigt det är för henne att 

hon rår över sin egen tid, så att hon kan göra saker och ting i sin egen takt och på sina egna 

villkor (s. 32).  

 

I FMT utgår utformningen av terapiarbetet alltid från adepten, var hon/han befinner sig i 

sin utveckling. I arbetet med adepten är det alltid hon/han som ska äga sin egen utveckling. 

Detta anser jag vara en av styrkorna med metoden. I FMT tvingas ingenting fram, däremot 

skapas förutsättningar för en utveckling och struktur. 

 

Anna beskriver också svårigheten hon haft/har av att vara i miljöer där det finns för mycket 

intryck. ”Den större självkänsla jag fått med tiden har också gjort att jag numera ger mig 

själv RÄTTEN att söka mig till och/eller skapa de miljöer som jag mår bra av Exempelvis 

väldigt mycket lugn och ro runtomkring, för att jag på så vis ska kunna fokusera, 

koncentrera mig, och inte bli så uppvarvad av för mycket stimuli, att jag helt går i spinn!” 

(s. 32). 

 

Detta är en viktig aspekt som ges uttryck för i metoden, att ha så lite intryck i FMT-

rummet som möjligt (s. 18). Detta är troligtvis också en förutsättning för att adepten ska 

kunna uppleva struktur kring sig själv, att det inte finns ovidkommande intryck som stör. 

 

I Annas berättelse, framkommer att hon glömmer tider, förlägger saker, men som vuxen 

och med en ökad självkänsla, har hon lärt sig att se på sig själv och sina ”tillkorta-

kommanden” med mer positiva ögon (s. 32). Det har också varit intressant att observera i 

musikterapin, hur jag ska kunna ge Anna chansen och förutsättningar för henne att arbeta 

med struktur och planering. För detta har jag bl.a. velat bidra till att Anna ska få ett mer 

automatiserat spel genom att jag ställt fram samma uppställning av instrument och inte gått 

vidare förrän en kod är befäst. 

 

Terapiarbetet med Anna: 

I arbetet med Anna observerade jag att hon ”fastnade” på varje trumma/cymbal d.v.s. att 

hon slog flera slag. Med tiden som vi arbetade tillsammans tenderade hon att allt mer 
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sällan spela flera slag på varje instrument. Under alla våra sessioner har jag velat bidra till 

att Anna ska spela mer automatiserat, d.v.s. ett slag en handling/ett slag på varje trumma/ 

cymbal. Kan jag få henne att spela ett mer automatiserat, så kanske jag kan bidra till att 

skapa en struktur och flöde, istället för att hon ska ”fastna” i varje moment. Åtminstone får 

hon chans att lirka lite på det som hon själv uttrycker” Mitt liv är väldigt välstrukturerat, 

fast på ett ostrukturerat sätt” (s. 32).  

 

Detta är något som jag också observerat i FMT-rummet och som skulle kunna spegla 

hennes tanke, då Anna från början uppvisade ett mönster d.v.s. hon fastnade periodvis på 

en och samma trumma/cymbal till att i korta stunder spela i ett flöde (s. 34). För att bidra 

till att ”lösgöra” Annas egna mönster, har jag prövat att laborera med hur jag själv 

bekräftar på pianot. Jag har bl.a. spelat mera i staccato, för att hon ska uppfatta att tonerna 

inte ligger kvar via pianot, då hon spelar fler slag.  

 

Från början var mitt intryck att Anna inte riktigt uppfattade mina bekräftelser, då hon 

hittade sina egna mönster och spelade utan att vi spelade tillsammans. Det var också efter 

en session då Anna löste modellen som hon gav uttryck för att hon upplevt det som att hon 

kommit loss (s. 35). 

  

Något som jag också tror bidragit till att samverkan mellan mig och Anna blivit bättre är 

vad jag uppfattat, hennes ökade insikt om min roll som terapeut. Min uppfattning är att hon 

har fått en ökad känsla för när hon får svar/bekräftelse av mig. Jag anar att den känslan 

bidrar till ett ökat flöde i spelet eftersom hon verkar lägga märke till att jag bara bekräftar 

ett slag i taget och när jag vill att hon ska gå vidare på de uppställda attributen i en tänkt 

ordning. Min bekräftelse tycks ge henne en impuls att gå vidare i spelet. Anna förstod 

också att hon kunde byta trumstocken mellan sina händer vid avslutad kod, annars brukar 

det vara något terapeuten går fram och erbjuder adepten (s. 35). 

 

Att känna att vi spelar ihop, att vi har en samverkan, är också något jag tror kan vara 

viktigt i en persons förmåga till att skapa struktur i tillvaron. I samverkan med andra blir vi 

själva mer begripliga. I samverkan finns en möjlighet till ökad känsla av sammanhang 

vilket jag tror är viktig för att vi inte ska uppleva oss själva som lösryckta. Anna har själv 
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sagt efter en avslutad session: ”Det kan ta tid för mig att ta ut svängarna när någon annan 

finns i rummet, jag får använda tankekraft och bestämma mig för att göra det”. Jag tror när 

adepten känner att hon/han blir bekräftad, så sker också en ökad lust att fortsätta spela och 

att vidga sina gränser. Det faktum att FMT är en ickeverbal terapi, bidrar också till att det 

kan kännas som en fristad för adepten där tanken är att hon/han inte ska behöva känna sig 

värderad. Detta är en viktig del för att adepten ska motiveras och våga.  

 

Utifrån vad jag observerat från observationstillfället med Anna, valde jag vid första terapi-

tillfället att inte arbeta med så många attribut. Detta var också något jag fortsatte med 

under alla våra träffar tillsammans. Allt detta för att minimera ett kaotiskt spel så långt det 

var möjligt eftersom jag observerat att det var det som hände när för många attribut ställdes 

fram (s. 34).  

 

En reflektion jag gjort kring Anna är att hon berättar att hon tycker mycket illa om upp-

repning och rutin (s. 32). Det har varit en av mina våndor i rollen som terapeut. Kommer 

Anna tycka det blir tråkigt att jag använder mig av samma koder varje gång? Men faktum 

är att jag tror att en bidragande faktor till att hon fått ett mera flyt i sitt spel framförallt 

berott på att vi upprepat samma koder. Men inom samma kod har små förändringar skett 

som gett nya förutsättningar för henne att förhålla sig till. Efter en av sessionerna med 

Anna så utbrister hon: Det är nästan som att hamna i trans när det blir ett flöde i spelet (s. 

35). Att Anna t.o.m. säger att hon upptäckt att hon uppskattar monotona rörelser tycker jag 

varit intressanta iakttagelser med tanke på hennes känsla av olust inför rutin och förutsäg-

barhet (s. 35).  

 

För att bidra till Annas stabilitet valde jag bl.a. att använda tjocka böcker under hennes 

fötter (s. 34). Med detta ville jag också ge Anna en chans att utveckla en känsla för under-

laget eftersom hon annars tenderade att hamna med fötterna under pallen. Den taktila 

känslan böckerna var tänkta att ge var också något som jag antog skulle kunna påverka 

hennes stabilitet. Jag höjde även trumman vid andra tillfället då jag sett att hon fortfarande 

satt ihopsjunken. Annas förbättrade hållning och stabilitet är, som jag ser det, en viktig 

pusselbit för att få struktur i sitt liv, få struktur på sin egen kropp, att känna var hon har sig 

själv i förhållande till rummet och sin omvärld. 
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Det första terapitillfället efter observationstillfället satt Anna först på en träpall, sedan 

balansboll och därefter tillbaka till träpallen och nu kunde jag iaktta en påfallande bättre 

hållning och stabilitet (s. 35). Detta är något Anna fått möjlighet att arbeta mycket med, då 

jag placerat instrumenten i olika nivåer och avstånd i förhållande till henne. 

 

I och med arbetet med olika nivåer på instrumenten och att dessa flyttats framåt och bakåt i 

rummet har Anna också fått igång bålrörelsen. Även flexibiliteten i kroppen har påverkats 

av nivåskillnaderna. På så vis har hon också getts möjlighet att förhålla sig till tid och rum, 

genom att det i FMT skapas nya förutsättningar för henne till detta. Hon har även arbetat 

med perceptioner (s. 20) på olika sätt; visuellt, auditivt (eftersom hon hela tiden får nya 

trumstockar som genom slag på trummor och cymbaler ger nya klanger ifrån sig), 

proprioceptivt (då nya förutsättningar ges att förhålla sig kroppsligt till uppställda 

instrument), taktilt (eftersom hon får olika trumstockar). 

 

Jag har observerat att Anna iakttagit att jag placerat instrumenten i nya uppställningar. Det 

verkar som det funnits en idé, planering hos Anna vad hon ska göra, en motorisk planering. 

Att jag också har ändrat nivåerna på instrumenten ger alltså möjlighet för henne till ny 

planering och strukturbildning. 

 

Det finns i FMT en kod som ibland används som ingångskod och avslutningskod. Denna 

kod kan även användas om en adept behöver komma till ro, eftersom koden har en 

lugnande effekt. Den används även om adepten behöver vila mitt i sessionen. Jag har valt 

att alltid använda den koden i arbetet med Anna eftersom jag med den velat skapa 

ytterligare struktur och förutsägbarhet. Jag tror att det finns en poäng i att hon känner igen 

att vi kommit till ett slut, just i syftet att bidra till struktur. 

 

Med hjälp av avslutningsmelodin får också Anna chans att samla ihop sig efter den 

aktivitet som varit. Hon kommer ihåg melodin. Att Anna vet att sessionen är slut tycker jag 

illustrerades, då hon vid ett tillfälle slog handen i knäet och utbrast glatt efter sluttonen 

”Det var det, det” (s. 35). 
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Att terapeuten genom metoden skapar förutsättning för igenkänning, association, modell/ 

logik d.v.s. det är förutsägbart i någon mening. Det i sig ger en slags struktur för adepten.  

 

Har FMT gett någon effekt på Annas vardag? 

Anna och jag har träffats och spelat i Stockholm, men egentligen bor Anna på Gotland. 

Under tiden som vi har träffats fick hon besked om att hennes mamma fått cancer. På 

grund av detta har Anna tillbringat längre perioder i Stockholm eftersom hennes mamma 

bor där och det har också varit skälet till att Anna och jag kunnat träffas regelbundet. 

 

På min fråga om Anna upplevt att FMT gett någon effekt i vardagen svarade hon: ”Det kan 

mycket väl haft positiv inverkan. Faktum är att jag varit mycket bra på att planera och 

strukturera allt kring min mor och mig under den ca månad jag bott hos henne”. Tilläggas 

kan också att Anna alltid kommit i tid till våra sessioner.  

 

Petras levnadsbeskrivning kopplat till terapiarbetet 

I Petras levnadsbeskrivning framgår att det hon har svårigheter med är det som bl.a. berör 

tidsplanering, struktur, fokus och att kunna mobilisera och behålla energi. Hon har på 

grund av att hon har låg energi svårt att orka göra vardagliga saker, och har svårt att kunna 

samla och fokusera sina tankar (s. 36). Jag har med FMT velat bidra till att behålla Petras 

vakenhet genom varierade sittunderlag och att hon ibland även får stå upp. Ett sätt att 

behålla vakenheten har också varit att hela tiden ge henne nya trumstockar som ger ny 

information.  

 

Hos Petra finns också ett behov av att avskärma sig när det blir för mycket och då hon blir 

trött. Vilket går att koppla till perception, en svårighet att sortera vad som är viktigt och 

inte vilket jag tidigare beskrivit i diagnosbeskrivning om ADD/ADHD (s. 27). I Petras fall 

är det, det som finns för ögat, som får fokus och då kan hon glömma bort det som kanske 

egentligen är mest akut. För att underlätta för henne har jag varit noga med att hålla 

rummet som vi arbetar i så rent från ovidkommande intryck som möjligt, allt för att hon 

ska behålla vakenheten och inte bli trött av sådant som inte har med vårt arbete att göra (s. 

18).  
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En av de fördelarna som Petra själv tycker att hon har är att hon är snabbtänkt. Hon 

beskriver också i rubriken om fördelar med sin diagnos (s. 38) att hon är bra på att tyda och 

tolka. Detta tycker jag att jag även har sett i terapin. Petra är väldigt kvick att lösa hur hon 

ska spela på instrumenten och vi har en tydlig samverkan när vi arbetar tillsammans i 

rummet. 

 

Terapiarbetet med Petra: 

Det jag har observerat hos Petra från början är att hon inte har haft några svårigheter med 

modell/logik.  

 

Jag tror att eftersom Petra, som hon själv beskriver det, har lätt att tyda och tolka så 

uppfattar hon min roll som terapeut. Hon uppfattar när hon får svar eller inte svar från mig 

och att det finns en tanke bakom de uppställda instrumenten. Jag har iakttagit att när Petra 

lägger märke till att jag slutat bekräfta så tittar hon åt mitt håll. Jag tittar då alltid på 

instrumenten som hon spelar och ska spela på. Detta uppfattar Petra och börjar genast 

pröva på nytt för att se om vi spelar tillsammans då. Petra har själv sagt: ”Jag vill gärna 

vara på det klara med att jag uppfattat instruktionerna så att jag känner att vi uppfattar 

varandra från början”. Detta tycker jag speglats i Petras sätt att förhålla sig till mig och det 

rum hon befinner sig i, att vi spelar tillsammans och inte var och en för sig. Min 

uppfattning har varit att Petra själv är mån om att vi samverkar. 

 

Det jag iakttagit hos Petra är att hon ibland är lite försiktig i sitt spel och att hennes kropp 

också speglat en viss försiktighet. Därför har jag velat arbeta lite extra med att ”öppna upp” 

hennes kropp och att stärka hennes kroppsuppfattning, genom att utmana lite med att vidga 

instrumenten, arbeta med avstånd och nivåer (s. 43). För att uppnå detta har jag valt att 

arbeta mycket med den V-formade koden.  

 

Som jag nämnt tidigare så har jag velat arbeta även med kroppsuppfattningen i syfte att 

skapa struktur (s. 43). Min upplevelse är att Petra blivit lite mer flexibel i kroppen och att 

det också påverkat hennes spel till att bli mer dynamiskt.  
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Petra har också fått en ökad rörlighet i bålen som ett resultat av att hon fått sitta mycket på 

balansboll och eftersom hon fått spela på ett sätt som involverat bålen.  

 

Jag har även ställt upp instrumenten på ett sätt så att Petra fått arbeta med sin svank. Detta 

har bidragit till att hennes flexibilitet och rörlighet ökat. 

 

Eftersom Petra tenderat att inte ha fötterna i golvet, har jag låtit henne ha tjocka böcker 

under fötterna. Jag har även låtit henne sitta på balansboll. Effekten av detta har varit att 

Petra fått en ökad stabilitet och KFU. 

 

Tydligt har varit att Petra iakttagit när jag gör nya uppställningar med instrumenten. Mitt 

intryck är att hon förbereder sig, planerar för hur hon ska spela. Jag har i likhet med mitt 

arbete med Anna, alltid börjat och slutat med samma melodi, när jag arbetet med Petra. 

Tanken har varit att det ska vara förutsägbart när vi börjar och slutar.  

 

Har FMT gett någon effekt på Petras vardag: 

Efter att Petra och jag spelat 10 gånger tillsammans bad jag henne fundera över om hon 

tyckt att FMT gett henne någon ökad känsla för struktur i hennes vardag. Petras svar: ”Det 

är inget som jag på rak arm märkt, men å andra sidan brukar det ta lite tid för mig att hinna 

märka effekterna av sådant jag är med om.” Även Petra har alltid kommit i tid till våra 

sessioner. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



	   52	  

6  Slutsats 
 

 

 

Jag anser att med FMT, genom arbetet med olika funktioner också arbetar med det som har 

med struktur att göra. 

 

Det är genom utveckling av funktioner så som balans, stabilitet, handfunktion och hur 

individen kan/förmår tolka världen via sina sinnen; perceptioner som hon/han också har 

möjlighet till att få en struktur på sig själv och sin tillvaro.  

 

Jag anser därför att i FMT, eftersom det i metoden finns en helhetssyn på människan där 

olika funktioner påverkar varandra, finns goda möjligheter att som FMT-terapeut bidra till 

att skapa struktur i människors vardag.  

 

En eventuell effekt av mitt arbete i kvinnornas vardag har varit att, Anna på ett bättre sätt 

kunnat planera och strukturera det som behövts organiseras bl.a. kring hennes sjuka mor. I 

Petras fall har det i dagsläget inte gett några märkbara resultat på hennes vardag. 
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