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Sammandrag 
 

 

 

I detta examensarbete beskriver jag Funktionsinriktad MusikTerapi – FMT.  Hur metoden 

vuxit fram och hur den fungerar i praktiken. Mitt syfte har varit att beskriva hur FMT kan 

vara ett stöd i utvecklingen för barn i förskola/förskoleklass. Jag beskriver i två 

fallbeskrivningar mitt arbete med två adepter, som är två 6-åringar utan diagnoser. Jag 

beskriver också barns kognitiva och motoriska utveckling då det är två områden som hänger 

starkt samman och är viktiga delar i FMT-arbetet. 

 

Min slutsats är att FMT kan underlätta skolstarten för dessa barn genom att: 

 

Självsäkerheten har ökat 

Energin kan läggas på rätt saker när stabiliteten utvecklats och blivit bättre 

Handgreppet har utvecklats 

Läsriktningen har bearbetats och utvecklats 

Sidoskillnaden inte är för stor 

De har utvecklat sin förmåga till problemlösning och att kunna arbeta självständigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi, Förskola, Förskoleklass 
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1  Inledning 
  

 

 

En god vän till oss var ute och gick längs en öde strand i Mexiko vid solnedgången. Bäst som 

han gick där fick han på håll syn på en annan man. När han närmade sig mannen från 

trakten, lade han märkte till att denne om och om igen böjde sig ner, tog upp något och 

slängde ut det i vattnet. Gång på gång slungade han i väg något ut i havet.  

 

När vår vän kom närmare, såg han att mannen tog upp sjöstjärnor som hade sköljts upp på 

stranden och kastade tillbaka dem i vattnet en i taget. Vår vän var förbryllad. Han gick fram 

till mannen och hälsade och sade att han funderat över vad mannen höll på med. 

 

”Jag kastar tillbaka sjöstjärnorna i vattnet. Det är lågvatten nu, förstår du, och alla de här 

sjöstjärnorna har blivit uppsköljda på stranden. Om jag inte kastar tillbaks dem i havet, så 

dör de av syrebrist här uppe.” ”Jag förstår det”, sade vår gode vän, ”men det måste finnas 

tusentals sjöstjärnor här på stranden. Du kan inte slänga i allihop. Det är för många, helt 

enkelt. Och du inser väl att det är likadant på hundratals stränder längst kusten. Inser du inte 

att det är omöjligt att göra någon skillnad?” 

 

Mannen från trakten log, böjde sig ner och tog upp ytterligare en sjöstjärna, och när han 

slängde tillbaka den i havet, sade han: ”Gjorde allt skillnad för den!” 

                                                                                         Jack Canfield och Mark V Hansen 
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1.1 Min bakgrund 
 

Jag har vuxit upp i ett hem där sång och musik alltid har varit någonting självklart. När jag 

som riktigt liten hade svårt att somna, brukade pappa lägga mig i vagnen och dra in mig till 

pianot och spela mig till sömns. Mamma var ledare för en barnkör och detta gjorde att jag 

redan som tvååring började vara med under övningar och uppsjungningar. Jag är fortfarande 

idag med i samma kör, nu som pianist. Min kusin och jag började sjunga i stämmor när vi var 

sex–sju år gamla.  

 

I dag kan jag inte tänka mig ett liv utan musik. Många av mina allra närmaste vänner har jag 

fått via musiken. Något som betyder mycket för mig och ger mig mycket inspiration är SAU:s 

(Svenska Alliansmissionens Ungdom) barnkörläger. Där träffade jag första gången Frida 

Elmgren. Detta var 1996. Hon hade skrivit två sånger som vi skulle använda på lägret. Jag 

lyssnade på sångerna och hade lite idéer om hur de kunde börja och sluta och vilket ”stuk” det 

skulle vara på dem. Vårt samarbete fortsatte och resulterade så småningom i skivan ”Rock for 

the King”. 

 

Att träffa barn, sjunga och spela tillsammans med dem, har jag förmånen att få göra varje dag 

i mitt arbete som förskollärare. Barn och musik är en fantastisk kombination. Att musiken kan 

vara en oerhörd tillgång både som kontaktskapare och en stor källa till glädje och gemenskap 

har jag många exempel på från mina år som förskollärare. Att beröra människor med musik, 

både i glädje och i sorg, är något jag önskar att få göra. Jag tycker att Niklas Strömstedt har 

fångat det bra i sin översättning av Tack för alla sånger: ”Vad är det som gör att huden blir 

knottrig av nåt som man hör. Melodier kan få. Det mest sargade hjärta att slå” (Niklas 

Strömstedt) 

 

Första gången jag fick höra talas om FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi, var en söndag i 

augusti 2010. Jag blev väldigt nyfiken och trots att ansökningstiden för längesedan hade gått 

ut, för att söka till utbildningen, tog jag kontakt med Salome Persson som stod som kontakt-

person på Musikhögskolan Ingesunds hemsida. Jag fick veta att det eventuellt fanns en plats 

kvar på utbildningen och jag skickade in mina papper. När jag några veckor senare åkte till 
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Musikhögskolan Ingesund första gången, visste jag nog inte riktigt vad det var jag gav mig in 

på och vad detta skulle komma att betyda. 

 

För varje gång jag varit där, har tron på metoden blivit starkare och starkare. Under 

utbildningens gång har också jag blivit allt säkrare på att kombinationen förskollärare och 

FMT-terapeut är en bra kombination. Det är redan i förskolan vi bör börja med FMT. Det 

finns barn i varje barngrupp som behöver extra stöd och som skulle få en bättre start på de 

första åren i skolan med hjälp av FMT. 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
  

Mitt syfte med detta examensarbete är att beskriva på vilket sätt FMT kan vara ett stöd i 

utvecklingen för barn i förskola/förskoleklass. 

 

Min frågeställning är: Vad i arbetet med FMT är det som kan underlätta barnens skolstart? 
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2  Bakgrund 
 

 

 

I det här kapitlet får läsaren en kort inblick i vad musikterapi är och en överblick över musik-

terapins historia.  

 

 

 

2.1 Vad är musikterapi? 
 

Några musikterapeuters olika definitioner på vad musikterapi är: ”Musikterapin söker 

praktiska resultat i form av ökade handlingsmöjligheter” (Even Ruud 1980, s. 56). ”Ett 

musikarbete planlagt utifrån en enskild individs behov av att öva och utveckla vissa 

funktioner t ex perception, motorik, tal, identitet, och sociala färdigheter. De utommusikaliska 

målen kommer före de musikaliska” (Mona Hallin ur Ruud 1980, s. 8). 

 

Enligt världsorganisationen för musikterapi (WFTMT) är musikterapi: ”En professionell 

användning av musik i medicinska, pedagogiska och vardagliga miljöer med individer, 

grupper, familjer eller hela samhällen för att optimera livskvalitet och förbättra hälsa och 

välbefinnande fysiskt, socialt, kommunikativt, emotionellt, intellektuellt och andligt” 

(Musikterapicentrum 2013). 

 

 

2.1.1 Musikterapins historia  
Det är sedan mycket länge känt, att musik påverkar oss människor. I stort sett alla kulturer 

och religioner innehåller ritualer med exempel på detta. Ett exempel är Pythagoréerna som 

dagligen ägnade sig åt sång och musik på ett vetenskapligt sätt (Granberg 2004, s. 15). Ett 

annat exempel är från Gamla Testamentet i Bibeln, där David med hjälp av sitt harpospel, 
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kunde lindra Kung Sauls depression. Det här bibelcitatet har blivit smått klassiskt i musik-

terapisammanhang (Mona Hallin ur Ruud 1980, s. 7). 

 

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

lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek från honom” (1 Sam. 

16:23). 

 

Musikterapi som den behandlingsform vi möter i dag, återuppstod efter andra världskriget. I 

USA var musikterapi en del i arbetet med att rehabilitera de många krigsoffren. Under 50-talet 

etablerades musikterapin och så småningom blev ämnet erkänt både som forskningsämne och 

som behandlingsform. Under de kommande decennierna fick musikterapin fotfäste även i 

Europa. Den första utbildningen för musikterapeuter startade vid Musikhögskolan i Wien 

1959. Till slutet av 60-talet var detta den enda utbildningen i Europa, då England, Frankrike, 

Väst- och Östtyskland kom med i utvecklingen och nya metoder och idéer tillkom (Ruud 

1980, s. 24–25).                              

                               

 

2.1.2 Musikterapins historia i Sverige 
I Sverige har begreppet musikterapi använts i sin moderna utformning sedan 1950-talet. 

Musikterapi är då ”en planlagd musikverksamhet med vissa bestämda mål” (Granberg 2004, 

s. 15). Det är två former av musikterapi som omnämns: Pedagogisk musikterapi som syftade 

på den speciella musikverksamhet som bedrevs vid skolor och institutioner för barn med olika 

funktionshinder, en verksamhet som var specialpedagogiskt inriktad. Klinisk musikterapi som 

var psykoterapeutiskt inriktad och vände sig till patienter på psykiatriska sjukhus och bedrevs 

av ”specialister” (Ruud 1980, s. 8). 

 

Under 1970-talet började begreppet musikterapi etableras i Sverige. 1974 hölls de första korta 

kurserna i musikterapi i Sverige. Föreläsare var musikterapeuter från våra nordiska grann-

länder. Dessa hade kommit längre på musikterapiområdet bland annat på grund av att några 

personer med ett brinnande intresse för musikterapi hade fått möjlighet att få utbildning utom-

lands, bland annat i England och USA. Samma år bildades Svenska Förbundet för musikterapi 



 10 

(SFM), som senare kom att bli Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS). Den första kursen 

i musikterapi startade 1981 vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (Granberg 2004, s. 

16–17). 

 

1987 startade FMT-utbildningen vid Musikterapiinstitutet i Uppsala av grundaren Lasse 

Hjelm. 1988 startade motsvarande utbildning även vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika 

(Hjelm 2005, s. 16). I dag finns endast FMT-utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund kvar. 

 

1994 hölls den andra Nordiska musikterapikonferensen i Sverige. Den här gången var före-

läsarna hämtade från andra professioner än musikterapi. Detta var ett steg i att skapa en 

professionell identitet – ett arbete som fortfarande pågår (Granberg 2004, s. 16).  

 

Musikterapiverksamheten växer i Sverige i dag. Flertalet landsting har börjat använda sig av 

musikterapi i sin verksamhet och även inom olika skolformer ses musikterapi som en viktig 

del eller som ett betydelsefullt komplement till den ordinarie verksamheten. Det kan fort-

farande vara svårt att hänvisa elever eller patienter till musikterapi jämfört med exempelvis 

talterapi och sjukgymnastik som ses som mer självklara behandlingsmetoder. Många personer 

tror fortfarande att musikterapi är en musikaktivitet som endast utvecklar den musikaliska 

förmågan eller är till för att glädja. Men de utom-musikaliska målen kommer här i första hand 

(Granberg 2004, s. 16–17).  

  

De två utbildningarna som finns i Sverige i dag, är utbildningen vid Kungliga Musik-

högskolan i Stockholm, ett magisterprogram i musikpedagogik med inriktning musikterapi 

(Kungliga Musikhögskolan 2013). Den andra utbildningen är den i Funktionsinriktad 

MusikTerapi (FMT) vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika. Utbildningen består idag av tre 

kurser som vardera är 30 hp och bedrivs på halvfart under tre år. I denna metod arbetas det 

med att utveckla en persons fysiska, psykiska och sociala utveckling med musiken som ett 

medel (Musikhögskolan Ingesund 2013).  
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3  FMT-metoden 
 

 

 

I detta kapitel beskrivs FMT-metoden. Hur den växte fram och några centrala begrepp inom 

metoden. 

 

 

 

3.1 FMT-metodens framväxt 

 

FMT-metoden grundades av Lasse Hjelm (1924–2010). Han arbetade vid Folke Bernadotte-

hemmet i Uppsala från 1975 och fram till 1989. Hans uppgift gällde till en början några 

musiktimmar med barn, främst med CP-skador, men även andra funktionsnedsättningar. 

Hjelm började då att fundera kring hur musiken skulle kunna användas som ett medel för att 

uppnå andra mål än de rent musikaliska. En av hans grundidéer var att spela med, och inte för 

– att samverka. Hans målsättning var att utveckla – inte att öva och träna (Hjelm 2005, s. 37–

38). 

 

Hjelm har bl.a. inspirerats av följande teoretiker när han grundade FMT-metoden: 

Jean Piaget (1896–1980) var barnpsykolog från Schweiz och beskrev den intellektuella 

utvecklingen från den tidiga barndomen till den vuxnes abstrakta tänkande. Han menade att 

varje steg i utvecklingen bygger på de föregående och har betydelse för hur nästa steg 

kommer att se ut. Han menade att barnet utvecklas genom sina handlingar. Dessa handlingar 

ger erfarenhet och leder till utveckling (Psykologiguiden 2013). 

 

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

är känd för sin forskning inom området intellektuell funktionsnedsättning. Han skriver om 

helhetssynen på människan och hur känslor, intellektuella förmågor och sociala färdigheter 
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hänger samman (Vårdguiden 2013). Här är det bland annat helhetssynen på människan som 

har inspirerat Hjelm.  

 

Jean Ayres (1920–1989) var fil. Dr i psykologi. Hon forskade framför allt på barns sensoriska 

integration och utformade och skapade en egen behandlingsmetod för barn med perceptions- 

och inlärningssvårigheter (Ayres1988, s. 8). 

 

Britta Holle (1910–1999) var sjukgymnast och gymnastiklärare med en gedigen erfarenhet av 

arbete med barn med normal utveckling och barn som var sena i sin utveckling. Hon skriver i 

en av sina böcker om hur barn vanligtvis utvecklas och hur det går att hjälpa barn med en 

försenad utveckling (Holle 1980, s. 13).  

 

 

 

3.2 Några viktiga begrepp inom FMT och 

beskrivning av metoden 
 

En ickeverbal metod 

FMT-metoden utförs ickeverbalt. Varken beröm eller tillrättavisningar förekommer. ”Utan 

verbal påverkan skapas utrymme för spontana responser/rörelser som ger direkta 

förbindelser till, och påverkar, sensomotoriska områden i hjärnan - detta utan omvägar över 

språkliga och intellektuella tolkningar och bearbetningar.” (Hjelm 2005, s. 188). 

 

En individuell metod 

Arbetet med FMT utförs alltid individuellt. Terapeuten har varje individs förutsättningar som 

utgångspunkt för arbetet. FMT är enligt Hjelm, ” att skapa förutsättningar - och motivation -

att arbeta med den egna kroppen, för att höja funktionsnivån. Detta helt utifrån den enskilda 

individens egna förutsättningar” (Hjelm 2004, B.6, s. 5). 
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FMT ges oftast en gång i veckan och varje tillfälle är ca 20 minuter. ”Musiken är ett redskap 

och ett medel – inte ett mål” (Hjelm 2005, s. 11). ”Musik är inte någon medicin, musik är inte 

någon metod, men musik kan utnyttjas i en metod, alltså kan musik vara medicin.” (Hjelm 

2005, s. 192). 

 

En neuromuskulär metod 

FMT-metoden är en neuromuskulär behandlingsmetod. Arbetet bedrivs från kroppen till 

hjärnan. Från muskler och nerver går impulser till hjärnan som hjärnan sedan bearbetar. 

Genom att individen själv utför rörelsen stimulerar den sin egen utveckling. Metoden är helt 

inriktad på att bearbeta kroppsfunktioner och individens rörelse är central i arbetet. Musiken 

fungerar som ett medel för att stimulera individens utveckling och för att förbättra individens 

funktionsnivå.  

 

FMT används i dag inom många olika områden och verksamheter som exempelvis förskola, 

grund- och särskola, omsorgsverksamhet, rehabilitering och habilitering, psykiatri samt 

äldreomsorg. 

 

 

 

3.3 Koder 

 

Den musik som används i FMT är ett 20-tal specialkomponerade melodislingor som var och 

en används till en, för FMT specifik uppställning av instrument. Melodislingan tillsammans 

med instrumentuppställningen kallas en kod. Koderna används i en stegrande svårighetsgrad 

och ger adepten möjlighet att bearbeta olika funktioner. De är inte till för ett musicerande i 

sig, utan är ett verktyg i arbetet med FMT. 

 

Varje kod börjar oftast med att terapeuten anger en ton på pianot. Terapeuten skapar en för-

väntan på en fortsättning, och inväntar ett svar från adepten och försöker få henne/honom att 

själv ta steget till att fortsätta kommunicera. Adepten utmanas att efter sina förutsättningar få 

nya erfarenheter och nå nya områden i sin utveckling. 
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Att adepten känner igen melodierna skapar trygghet. Det gör även att associations- och 

minnesfunktioner utvecklas. Därför är det viktigt att som terapeut hålla sig till att spela 

koderna som de är, och inte improvisera. Detta gör också att arbetet med adepten inte binds 

till en speciell terapeut utan kan övertas av en annan vid t.ex. långvarig sjukdom. 

 

 

 

3.4 Attribut 
 

Terapeutens instrument är alltid ett piano. Allra helst ett akustiskt som är bättre på att alstra 

vibrationer än ett elektriskt piano. Idag finns det även elektriska pianon som kan fungera bra i 

terapisammanhanget. Adepten använder trummor, cymbaler och olika blåsinstrument. 

Fördelen med trummor och cymbaler är att de inte är bundna till toner och harmonier. De har 

även den fördelen att de är lätta att flytta i rummet, och att det går lätt att höja, sänka och 

vinkla dem. 

 

Antalet attribut varieras utifrån syftet med koden. Ett stort antal trumstockar och klubbor 

används för att kunna ge möjlighet till stimulering av handen. Detta bidrar till en positiv 

utveckling av handens grepp om t.ex. pennan som är viktigt för att kunna skriva, måla och 

rita. 

 

Adepten använder blockflöjter och olika ACME-instrument vilka är blåsinstrument som 

härmar till exempel gök, duva och anka. Blåsinstrumenten är olika tröga att blåsa i och detta 

stimulerar andningen och musklerna kring munnen. 

 

Stolen är ett viktigt attribut. En stol som kan höjas och sänkas är en stor fördel att ha tillgång 

till. Då kan sittandet bli så optimalt som möjligt. Ytterligare hjälpmedel till ett bra sittande 

kan vara olika sittdynor, ”pilatesbollar” och fotklossar (Hjelm 2005, s. 128–130). 
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3.5 Observationspunkter 
 

När terapeuten möter en ny adept görs en observation utifrån för FMT, specifika 

observationspunkter för att bedöma vilken funktionsnivå adepten befinner sig på. För att 

lättare kunna följa adeptens utveckling under FMT-behandlingens gång, förs löpande 

dokumentation av terapeuten enligt en skala 0–3. Denna modell hjälper terapeuten att planera 

och värdera sitt arbete. Vid träffar med bl.a. personal och föräldrar är den ett värdefullt 

verktyg. De vanligaste områden som terapeuten observerar är följande: 

 

Stabilitet  

”Stabilitet kan ses som en till synes enkel, men grundläggande, funktion för ett välbefinnande. 

Därför är KFU en av människans viktigaste grundfunktioner. En balanserad kropp.” (Hjelm 

2005, s. 205). 

 

Lasse Hjelms eget begrepp KFU (Känsla För Underlaget) är centralt inom FMT-metoden. 

För att en människa ska fungera optimalt, krävs en god stabilitet vid gående, sittande och 

stående. Fungerar detta, läggs grunden till kontroll av den egna kroppen och dess rörelse- 

möjligheter (Hjelm 2005, s. 204). I arbetet med FMT läggs stor vikt vid sittställningen. Har 

adepten stabil kontakt mellan fötter och golv? Hur ser de så kallade sittknölarnas kontakt med 

stolen ut?  

 

Sidoskillnad 

Människans hjärna består av höger och vänster hjärnhalva. De flesta människor har en 

hjärnhalva som är dominant. Om skillnaden mellan de båda sidorna är för stor, kan det bli 

bekymmer. Individen kan enligt Hjelm, bli osäker och upplevas klumpig. Han/hon har ofta en 

svag KFU. 

 

Det kan även vara svårigheter med perceptionen, eftersom avläsningen av omvärlden på höger 

respektive vänster sida sker på så olika nivåer. I skolvärlden är detta osynliga problem inte 

ovanligt. Elever med de här bekymren kan ofta få kommentaren att de är väldigt ojämna i sina 

skolprestationer (Hjelm 2005, s. 206). I terapisituationen kan terapeuten observera detta när 
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adepten spelar med sin svaga sida. KFU:n blir sämre. Adepten måste t.ex. hålla sig i stolen för 

att balansera upp kroppen. Det är inte heller ovanligt med medrörelser. En medrörelse kan 

vara en omedveten rörelse i handen eller benet som inte spelar. Det kan också vara omedvetna 

rörelser i mimiken. Sidoskillnaden märks också genom vilket grepp adepten har om trum-

stockarna. Greppet i den starka handen är mer utvecklat än i den svaga.  

 

Separata sidorörelser 

Att kunna göra två olika saker med båda kroppssidorna samtidigt t.ex. skriva med den ena 

handen och hålla fast boken med den andra är ett exempel på separata sidorörelser. Klippa i 

papper är ett annat exempel. För att kunna göra detta krävs god kroppskontroll och god 

perception. Hjärnhalvorna måste kunna samarbeta på ett effektivt sätt (Hjelm 2005, s. 205–

206). Ett barn som har svårigheter inom detta område använder ofta händerna omväxlande var 

för sig. Eller så använder de båda händerna samtidigt med lika rörelse i båda händerna. Det är 

inte ovanligt att de här barnen har svårighet med att skilja på höger och vänster (Ayres 1983, 

s. 78). 

 

Bålrotation 

Människokroppen kan ses som två funktionella system. Det nedre med fötterna, benen och 

bäckenet svarar för stabiliteten. Det övre omfattar bröstkorg, skuldror, hals huvud och armar. 

De samarbetar med varandra, men fungerar även separat, oberoende av varandra.  

 

Bålrotation innebär att överkroppen kan vridas åt höger eller vänster utan att ben, fötter och 

säte vrids åt samma håll. Redan vid åtta månaders ålder, börjar bålrotationen att utvecklas och 

är normalt klar vid 12 års ålder. En intressant notering är att det är just i 12-årsåldern som 

läsinlärningen anses vara helt färdigutvecklad. Har detta något samband? Hjelm menar att 

hans mångåriga iakttagelser visar att det har det. Hjelm lyfter fram just bålrotation som en 

viktig faktor vid inlärningssvårigheter, framför allt när det gäller läsning och stavning (Hjelm 

2005, s. 206). 

 

Genom att adepten får spela koder där den får arbeta från vänster från höger, stimuleras bål-

rotationen och terapeuten kan observera om adepten kan sitta still med underkroppen 

samtidigt som överkroppen rör sig. 
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Korsrörelser 

Kan adepten korsa händer och armar över kroppens tänkta mittlinje, medianlinjen? Här är ett 

väl fungerande samarbete mellan de båda hjärnhalvorna nödvändigt. Om inte detta fungerar 

kan terapeuten observera att ena handen kanske gör en ofrivillig medrörelse eller att adepten 

vrider hela kroppen för att slippa korsa mittlinjen. 

 

Handutveckling 

Sin omvärld utforskar det lilla barnet framförallt med sina händer. Alla nya upplevelser lagras 

i hjärnan. Det område av hjärnbarken som motsvarar handens rörelser och känsel upptar en 

mycket större del av hjärnbarken än kroppen i övrigt. Därför har handens grepp och rörelser 

stor betydelse för helhetsutvecklingen och kan till viss del ge en antydan om vilken 

utvecklingsnivå barnet befinner sig på. För en FMT-terapeut är handens utveckling ett viktigt 

observations- och behandlingsområde (Hjelm 2005, s. 208–209). 

 

Modell/logik 

Vilken förmåga har adepten till logiskt tänkande och planerade handlingar? Kan hon/han hitta 

en modell, struktur i de instrumentuppställningar som används? Här är det viktigt att som 

terapeut ge utmaningar för adepten, samtidigt som uppställningarna inte får vara för svåra. Då 

kan adepten känna sig misslyckad och tappa motivationen. 

 

Perception 

Perception handlar om hur hjärnan tolkar alla sinnesintryck som den ständigt utsätts för och är 

en viktig del i människans helhetsutveckling. Intryck som kommer från hörseln (auditiv 

perception), synen (visuell perception), muskler och leder (proprioceptiv perception), 

känselsinnet (taktil perception) och balansen (vestibulär perception) ska tolkas och bearbetas. 

Om sinnena utvecklas i alltför olika takt kan detta leda till svårigheter med inlärningen. Hjelm 

menar att flera barn i varje klass har problem med perceptionen. Detta kan många gånger vara 

svårt att upptäcka och det kan vara svårt att förstå vad problemet egentligen handlar om. Ofta 

kan detta leda till att skolarbetet känns tungt och barnen får dåligt självförtroende. I terapi-

situationen uppmärksammar terapeuten om adepten uppfattar bekräftelsen från pianot? 

Uppmärksammar och spelar adepten på alla instrument? Adepten får också arbeta med 

varierade trumstockar.   
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Koordination hand/fot 

Att barn får rika möjligheter att röra på sig under uppväxten är viktigt. När barnet får gå, 

springa, krypa, åla, klättra och hoppa utvecklas koordinationen. Om adepten får spela på en 

bastrumma med hjälp av pedaler kan terapeuten observera hur adeptens ben och fot rör sig. 

En rörelse som utgår från höften kräver mycket energi. Att använda bastrumma kan utveckla 

fotens rörelseförmåga. Tillsammans med andra instrument, som spelas med händerna, 

utvecklas hand-/fotkoordinationen. 

 

Helhetskoordination 

Här observerar terapeuten hur adepten samordnar rörelsemönster och andning. Hur väl är 

adeptens rörelser planerade? Kan adepten styra kroppen så att den anpassas till den 

kommande aktiviteten? Detta behövs för att kunna lägga energin på det som är viktigt i 

stunden (Hjelm 2005, s. 211). 

 

 

 

3.6 MUISK 
 

MUISK är en upplevelsebaserad musikverksamhet som i första hand kom till för sexåringar 

inför skolstarten. MUISK utarbetades av Lasse Hjelm då det behövdes en modell för att fånga 

upp barn tidigt och som kunde tänkas vara i behov av särskilt stöd. Att påverka utvecklingen i 

ett så tidigt skede som möjligt är viktigt så att barnen inte behöver kämpa allt för mycket de 

första åren i skolan. MUISK är inte musikterapi i sig utan en lekfull samvaro med så lite 

verbal kommunikation som möjligt. Till skillnad från FMT sker MUISK i grupp. 

 

Ett MUISK-pass följer en strukturerad och nivåanpassad arbetsgång som innebär att 

aktiviteterna byggs upp, ökas och förändras från gång till gång. Förutom att det bör vara en 

stund med mycket glädje i som skapar en positiv attityd till musik, gör de här träffarna att 

barnen utvecklar: finmotorik, andning, koordination, koncentration, samarbete m.m. Det finns 

totalt ca.14 olika MUISK-pass.   
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FMT-terapeuten leder musikstunderna från pianot med hjälp av en ”spegel”. En spegel kan 

vara en av förskollärare eller någon annan personal som är insatt i tankesättet kring MUISK. 

Barnen ska läsa av ”spegeln” och härma rörelser eller andra aktiviteter som sångerna man 

sjunger tillsammans innehåller. Den som är ”spegel” visar med tydligt kroppsspråk vad 

barnen ska göra. FMT-terapeuten och ”spegeln” använder så få ord som möjligt. De 

instruktioner som behövs får barnen genom sångerna och ”spegelns” agerande. Barnen måste 

vara uppmärksamma och uppövar sin förmåga att avläsa (härma), vilket Hjelm ansåg vara 

grunden för läs- och skrivförmågan (Hjelm 2005, s. 144). MUISK-passen innehåller sång, 

dans, rörelse och enkelt instrumentspel.   

 

MUISK liksom FMT bygger på att man ska lyckas. Allt sker utifrån den egna förutsättningen. 

Det är upplevelsen, både den individuella och den tillsammans i gruppen som är det 

viktigaste. Under MUISK-passen gör FMT-terapeuten och övrig personal iakttagelser som 

kan visa vilka barn som skulle kunna vara i behov av särskilt stöd och då bl.a. erbjudas FMT. 

”MUISK-programmet avslöjar dolda problem och avvikelser och de barn som finns i 

riskzonen kan få effektiv behandling i tid.” (Hjelm 2005, s. 147). 

 

En modell att använda MUISK som varit framgångsrik på många skolor har sett ut enligt 

följande: Barngruppen har haft MUISK under höstterminen. När alla MUISK-pass är 

avslutade, kan en individuell FMT-observation göras. När barnen sedan börjar årskurs ett, 

görs en ny FMT-observation av de barn som ev. var i behov av särskilt stöd vid den tidigare 

observationen. De barn som då fortfarande är i behov av stöd, kan erbjudas FMT vid 10 

tillfällen. Därefter träffas förslagsvis föräldrar, personal och terapeut och gör en avstämning. 

Finns det ytterligare behov, och föräldrarna vill, fortsätter man med FMT.   

             

MUISK kan även användas i grundsärskola, dagcenterverksamhet eller inom äldreomsorgen, 

då i lite omarbetad form (Margareta Ericsson). 
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4  Fallbeskrivningar 

 

 

 

”Uppenbarligen är just tiden runt skolstarten den stora möjligheten att dämpa tendenserna 

till allvarliga avvikelser” (Hjelm 2005, s. 212).  

”FMT-metoden är ett redskap att spåra grundorsaker till olika sorters problem. Vilka 

detaljer är det som saknas?” (Hjelm 2005, s. 212). 

 

Mitt syfte med det här arbetet är att beskriva på vilket sätt FMT kan vara ett stöd i ut-

vecklingen för barn i förskola/förskoleklass. De barn som jag skriver om i detta arbete är två 

barn utan diagnos, som i höst börjar i förskoleklassen.  

 

I inledningen på detta kapitel vill jag beskriva barns kognitiva och motoriska utveckling då de 

delarna hänger starkt samman och är viktiga delar i FMT-arbetet.  

 

 

 

4.1 Kognitiv utveckling 

 

Den kognitiva utvecklingen handlar om människans förmåga att tänka, planera, utvärdera och 

lösa problem. Det handlar om processer som rör minne, resonemang, fantasi, språk och 

tänkande. De här processerna är också förenade med andra områden som t.ex. emotionell och 

motorisk utveckling. Människan verkar ha en inneboende drivkraft mot att vara självständig. 

Under det första levnadsåret är barnet beroende av de vuxna. Men förmågan och viljan att 

bestämma själv visar sig med tiden (Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 116). 

 

Får barnet utvecklas i en miljö som är stimulerande, sker utvecklingen på ett nästan 

automatiskt sätt. Barnets egen aktivitet och intresse driver fram en utveckling. Hjärnan 

registrerar genom perception d.v.s. sinnesintryck, alla upplevelser och erfarenheter. Det kan 
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gälla upplevelser i förhållande till den egna kroppen och dess rörelser men också psykiska 

förhållanden knutna till kognitiva, sociala och emotionella processer. Det är grunden för 

människans psykiska potential att ha inflytande och möjligheter att bestämma över sin egen 

utveckling (Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 116). 

 

Barns nyfikenhet att utforska föremål och förhållanden är grunden för begreppsutvecklingen. 

Begreppsutvecklingen innebär bland annat att klassificera olika föremål och händelser 

tillsammans genom att se vad de har gemensamt eller vad som skiljer dem åt. ”Tänkande är 

alltså en abstrakt process där vi med hjälp av begrepp i form av objekt eller förhållanden 

försöker ordna och klassificera omvärlden i gemensamma kännetecken” (Langlo, Jagtoien, 

Hansen och Annerstedt 2002, s. 117). 

 

Barnet lär sig nya begrepp allt eftersom det får erfarenhet av objekt och förhållanden i miljön. 

Det är först när barnet genom sina sinnen blivit bekant med en boll som begreppet boll får 

innehåll och betydelse. Med tiden ser barnet att bollar har gemensamma kännetecken. De är 

runda, de studsar och rullar. Det finns även saker som liknar bollar eftersom det finns vissa 

likheter, exempelvis apelsiner eller ägg. Först kallar barnet även dessa saker för boll, men det 

inser så småningom att de inte har samma egenskaper som en boll. Begreppsinnehållet för 

boll blir med tiden allt mer nyanserat och tillslut skiljer barnet på olika typer av bollar.   

 

Den kognitiva utvecklingen sker precis som den motoriska i olika etapper. Det verkar finnas 

ett nära samband mellan utvecklandet av barns tänkande och de erfarenheter barnet får genom 

rörelse och utforskning av omgivningen (Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 

117).  

      
                 

4.1.1 Utvecklingsstadium 0–6 år 
Fram till det att barnet är ungefär tre år får det sina viktigaste erfarenheter genom rörelser och 

utforskande av den närmaste omgivningen. De föremål som barnet ofta leker med, kommer 

det att skapas en inre minnesbild av. Denna minnesbild kommer så småningom att kunna 

framkallas utan att barnet har föremålet framför sig. Ofta är de här minnesbilderna kopplade 
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till sensomotoriska upplevelser och har ett individuellt och konkret innehåll. Rik sinnes-

stimulering och rika möjligheter till rörelse kan ge många sådana minnesbilder och ge en god 

grund för att utveckla språk och tänkande. Under det andra levnadsåret börjar språket ut-

vecklas. Barnet upplever, använder och kommer ihåg ord. Orden får ett innehåll som är 

knutna till barnets personliga upplevelser. Begreppen som bildas har ofta konkret och 

personligt innehåll.  

 

Genom perception och rörelse erövrar barnet sin omvärld. Det upprepar handlingar och så 

småningom bildas kognitiva och motoriska mönster i minnet. Barns tänkande och minnen är i 

den här åldern i hög grad knutet till motorisk aktivitet och i konkreta erfarenheter barnet gjort. 

 

I 3–6-årsåldern utvecklas språket ytterligare och barnet får andra möjligheter till lärande än 

genom rörelser och förnimmelser. Erfarenheterna växer och föreställningen om omvärlden 

blir allt mer avancerad och barnet kan se att situationer och saker kan ha gemensamma 

kännetecken. Detta gör att barnet kan börja generalisera begrepp. Barnet börjar sätta ihop 

olika erfarenheter i minnet till nya kombinationer. Denna fantasilek har samma minnesbilder 

och föreställningar som utgångspunkt som det övriga tänkandet och kan därför ses som en 

form av kognitiv träning. 

 

Ett barn som är aktivt i leken och vågar sig på nya utmaningar påverkar sin egen kognitiva 

utveckling. I denna ålder ser barn sig själva som världens mittpunkt. Allt utgår från dem 

själva. De vill gärna pröva på nya förmågor och nya möjligheter. De söker situationer som 

känns trygga och liknar erfarenheter de gjort tidigare. Men det är också viktigt att ge nya 

utmaningar i fysiskt aktiva lekar. Detta har stor betydelse även för den kognitiva utvecklingen 

(Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 117–118).  

 

 

4.1.2 Utvecklingsstadium 6–10 år 

När barnet blir äldre utgår det allt mindre från sig själv och förhållandet till omvärlden blir 

mer objektivt. Som ett led i att hitta sin identitet börjar barnet undersöka vem det är i 

förhållande till andra och hur det uppfattas av omgivningen. I den här åldern är det viktigt att 
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klara av saker. Att ha goda motoriska färdigheter är betydelsefullt för självkänslan. Har barnet 

kommit så lång i den motoriska utvecklingen att de grundläggande rörelserna är mer eller 

mindre automatiserade, kan många kognitiva och motoriska funktioner ske samtidigt. Måste 

barnet koncentrera sig väldigt mycket på att till exempel forma bokstäver och tal kan det vara 

svårt att samtidigt reflektera över vad symbolerna betyder. En förmåga att snabbt lära in 

rörelser gör att hjärnan kan koncentrera sig på andra processer än att medvetet styra rörelserna 

(Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 119–120). 

 

 

4.1.3 Piaget och den kognitiva utvecklingen 
Piaget har haft stort inflytande på synen på hur barnet förändras i sitt tänkande. Hans tankar 

påverkade ju också FMT-metodens utformande. Det här är några viktiga drag i utvecklingen  

som Piaget beskriver den. 

 

Symboliskt tänkande 

Enligt Piaget är det viktigaste som händer under den tidiga barndomen att barnet utvecklar en 

förmåga till symboliskt tänkande. En symbol är något som står för något annat. Detta kan vara 

saker eller händelser. Barnets medvetande är inte längre knutet till upplevelser i stunden utan 

de kan med hjälp av tankar och symboler resa i tid och rum. Mentala representationer, t.ex. att 

låtsas, är vanliga hos två till sexåringar och språket ger nya möjligheter för tänkande och lek.  

 

Det symboliska tänkandet gör att barnet kan minnas bättre. Hör det ordet ”gunga” är det 

lättare att komma ihåg den där härliga känslan från gungbrädan. Barnets problemlösning 

underlättas också av symbolerna och deras sätt att kategorisera verkligheten. Men barnet 

behöver hjälp av vuxna för att bli bra på att hantera symboler. Genom att prata med barnen 

och utmana dem med frågor kan deras tänkande och språkliga benämningar utvecklas. 

 

Preoperationellt tänkande  

Piaget kallar nästa stadium för det preoperationella tänkandets stadium. Operation innebär en 

uppsättning regler som används för att lösa problem. Barnet är då mellan två och sju år. Piaget 
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menar att barn i den här åldern inte kan göra logiska operationer. De kan inte överföra logiska 

principer till sina egna erfarenheter.  

 

Några viktiga begrepp som belyser barns tänkande i den här åldern är: centrering, 

reversibilitet, konservation och egocentrism. 

 

Det som mest utmärker barnets tänkande under denna period är att det har en tendens att tänka 

bara på en idé i taget, så kallad centrering. Det kan vara svårt att förstå att det är kväll och att 

det är dags att gå och lägga sig när det fortfarande är ljust och varmt ute en sommarkväll. 

 

Reversibilitet innebär att kunna vända om i tanken och gå samma väg tillbaka. I den här 

åldern kan barnet veta att 5+2 =7 men att 7-2=5 är svårare att förstå. 

 

Konservation innebär att förstå att saker och ting förblir de samma även om det yttre 

förändras. Ett klassiskt exempel på detta är: Man har två lika stora flaskor med lika mycket 

vatten i. Om sedan vattnet hälls från den ena flaskan till en lägre och bredare flaska, och 

vattnet från den andra till en högre och smalare kommer vattnet att stå högre i den smala 

flaskan. Många barn under fem år säger att det är mer vatten i den smala flaskan, vilket nästan 

ingen åttaåring gör. 

 

Egocentrism Barnet har svårt att se något ur någon annans synvinkel eller ta någon annans 

roll. Mot slutet av den här perioden utvecklas tankesättet och blir mer ömsesidigt (Hwang och 

Nilsson 1995, s. 157–163).      

 

 

 

4.2 Motorisk utveckling 

 

Den motoriska utvecklingen startar hos det nyfödda barnet och pågår upp till sjuårsåldern, då 

barnet är nästan fullt utvecklat motoriskt. Den motoriska utvecklingen samspelar med centrala 
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nervsystemet. Detta är en process som tar tid. Det är viktigt att barnet får tid att utvecklas i sin 

takt (Ellneby 2007, s. 60–61). 

 

Det centrala nervsystemet är inte fullt utvecklat när barnet föds. Hjärnan och nervsystemet 

måste själva vara aktiva i utvecklingen. Det går att utsättas för olika sinnesintryck utan att 

hjärnan är aktiv. Men det går inte att göra något med musklerna utan att hjärnan är aktiv 

(Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, s. 79). 

 

 

4.2.1 Fyra faser i den motoriska utvecklingen 
Den motoriska utvecklingen genomgår fyra olika faser som motsvarar centrala nervsystemets 

utveckling. 

 

1. Reflexrörelser 

En reflex är en ofrivillig rörelse som har blivit framkallad av ett sinnesintryck. Det är genom 

reflexerna som barnet får sina allra första erfarenheter. Reflexerna behövs för att starta 

utvecklingen av nervsystemet (Ellneby, 2007 s. 60–61). Hjelm nämner följande reflexer: 

  

Toniska halsreflexerna 

Huvud och halsställningen påverkar spänningen i lemmarna genom sinnesceller i 

muskulaturen i halsen. Toniska reflexer påverkar muskeltonus i lemmarna och denna tonus 

kvarstår så länge huvudställningen är densamma. Ändrad tonus i musklerna leder till vissa 

bestämda rörelsemönster.   

 

Den asymmetriska toniska halsreflexen 

Ligger barnet på rygg och huvudet vrids åt ena sidan kommer armen på samma sida att 

sträckas och den motsatta armen böjs. 
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Den symmetriska toniska nackreflexen 

När barnet böjer huvudet bakåt sträcks armarna och benen böjs. Böjs huvudet framåt böjs 

armarna och benen sträcks. När denna reflex är borta kan barnet stå på alla fyra och huvudet 

kan vridas åt alla håll även framåt och bakåt utan att armar och ben följer med i rörelsen. 

 

Okulära nackreflexen 

Redan innan barnet föds fungerar pupillrörelsen. En oväntad ljusimpuls kan hos det nyfödda 

barnet framkalla rörelser i nacke och hand. Vid en kraftig impuls böjs huvudet bakåt (Hjelm 

2005, s. 53–54). 

 

2. Symmetriska medrörelser  

Barnet rör armar och ben eller hela kroppen på en gång och kan inte skilja ut enstaka rörelser 

från varandra. Här börjar storhjärnan medverka. 

 

3. Viljestyrda rörelser 

När barnet är aktivt utvecklas storhjärnan. Då blir de viljestyrda rörelserna allt säkrare. 

 

4. Automatiserade rörelser 

När en rörelse upprepats tillräckligt många gånger blir den automatiserad. Då kan barnet t.ex. 

hoppa eller t.o.m. cykla samtidigt som det sjunger en sång. Det är först när de symmetriska 

rörelserna är automatiserade som barnet kan göra olika rörelser med både vänster och höger 

kroppshalva samtidigt, så kallade asymmetriska rörelser (Ellneby 2007, s. 58–59). 

 

”Barn som behärskar många motoriska färdigheter, kan tänka och röra sig samtidigt. 

Omedvetna delar av hjärnan styr de automatiserade rörelserna, medan medvetna kognitiva 

processer kan försiggå ostört i hjärnbarken”. Langlo, Jagtoien, Hansen och Annerstedt 2002, 

119).  

 

I den motoriska utvecklingen nämner Ellneby följande grundrörelser: Rulla, åla, krypa, resa 

sig, gå, hoppa och springa. Hon poängtera vikten av att barnet lär sig kryssmönstret mellan 

armar och ben i t.ex. ålning och krypning. Detta är grunden för många andra rörelser senare i 
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utvecklingen. Man bör vara observant om barnet har bekymmer här. Det kan kanske vara så 

att det finns reflexrester kvar som gör att barnet har svårigheter (Ellneby 2007, s. 69–72).                        
 

 

4.2.2 Muskeltonus  
Den grovmotoriska utvecklingen påverkas mycket av vilken muskeltonus barnet har. För att 

en rörelse ska vara väl koordinerad skiftar tonus under aktivitet mellan anspänning och  

avspänning. Kroppens normala grundtonus stabiliserar upp kroppshållningen och förbereder 

för nästa rörelse. Normal tonus innebär att rörelsen och muskelkraften är rätt anpassad till 

uppgiften som ska utföras. 

 

Hypertonus innebär att muskelspänningen är för hög. Då kan det vara svårt med finare rörelse 

som att lägga pärlplatta eller trä på en tråd. Hypotonus innebär att muskelspänningen är för 

låg. Här har barnet svårt att bedöma hur mycket kraft det ska använda och för säkerhets skull 

tar det i med full styrka. Detta gör att musklerna tröttas och barnet kompenserar då med att ta i 

med hela kroppen. Det kan vara detta som gör att en del barn efter en kort uppgift lägger sig 

över skolbänken. De orkar helt enkelt inte mer (Ellneby 2007, s. 73). 

 

 

 

4.3 Arbetet med adepterna 

 

I den barngrupp som jag arbetar som förskollärare i idag, finns fjorton barn som ska börja i 

förskoleklassen till hösten. Det är härliga barn som är fyllda av energi, lek och nyfikenhet. Vi 

har inga barn i behov av särskilt stöd i gruppen. I början av höstterminen 2012 gjorde jag 

FMT-observationen på totalt elva av de här barnen. Tre av barnen ville inte följa med och 

spela. Efter detta valde jag ut två av dem som jag ville fortsätta att ha FMT med, Emma och 

Johan. Det som gjorde att det blev just dem var att jag såg under observationen att de inte 

uppfattade modellen i uppställningarna och jag ville gärna se vad som hände om de fick FMT 

några gånger?                      
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4.4 Beskrivning av Emma  

 

Emma är en glad flicka som alltid har någonting på gång och hon älskar att sjunga. En 

höjdpunkt i veckan för henne är gymnastiken på förskolan. Hon ska just när vi avslutat 

gångerna med FMT, fylla sex år. Hennes familj består av mamma, pappa, storebror och 

lillasyster. Till hösten börjar hon i förskoleklassen. 

 

 

4.4.1 Arbetet med Emma  
Emma och jag började spela i oktober 2012. Vi spelade en gång i veckan med uppehåll för 

lov, semesterresor och sjukdomar. Totalt spelade vi 10 gånger. Emma följde alltid villigt med 

för att ha FMT, även om det avbröt leken med kamraterna på förskolan. Nästan varje gång 

gick hon fram och satte sig vid trummorna och började spela med händerna. Hon spelade från 

början hårt och bestämt. 

Under observationen snurrade Emma några gånger fötterna runt stolsbenen. Gångerna efter 

den första, fick hon alltid använda fotklossar att sätta fötterna på. Hon fick även sitta på en 

kilkudde.  

De första gångerna vi träffades, fick hon spela på uppställningar med ett och två instrument. 

Jag arbetade mycket med att variera de uppställningar vi arbetad med, höjde, sänkte, vinklade 

och breddade dem. Jag varierade också arbetet genom att hon fick sitta och stå upp och spela. 

Hon fick använda olika trumstockar i olika material, med olika hand-grepp och storlek.  

Det jag observerade under arbetet med Emma var att hon fort blev trött i vänsterhanden och 

gärna bytte över till höger. Det syntes tydligt att handgreppet i vänster hand inte var lika 

utvecklat som i höger när hon använde dubbelklubba. 

Emma fick också spela de uppställningar med tre eller fyra instrument, som spelas från 

vänster till höger, först med en hand i taget och sedan med båda händerna samtidigt.  

Efter jullovet började Emma korta stunder hitta modellen i en uppställning med en virvel-

trumma och två cymbaler. Hon kom in i modellen men tappade den fort när jag exempelvis 
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bytte trumstockar. Men tre gånger under samma session hittade hon tillbaka till koden. Detta 

hände även under de följande sessionerna. 

Sista gången vi spelade, började hon direkt att spela den koden vilket hon inte hade gjort 

tidigare. 

Blåsinstrument har vi också använt varje session. Blockflöjterna gav jag henne först, men 

efter 2:a FMT-gången plockade hon dem en och en i tur och ordning från vänster till höger 

och blåste ett säkert blås i varje flöjt. ACME-instrumenten har hon sedan andra gången vi 

använde dem, växlat själv mellan instrumenten. 

 

 

4.4.2 Resultat av arbetet med Emma 
Emma har fått spela med en sida i taget. Jag kunde se de sista gångerna att vänstersidan har 

stärkts under de här gångerna med FMT. Hon blev inte lika trött som tidigare och behövde 

inte byta över till högra handen lika ofta som de föregående gångerna. Hon fick använda 

fotklossar och även sitta på en kilkudde. Hennes stabilitet förbättrades avsevärt. 

 

Att spela från vänster till höger med båda händerna samtidigt var något hon fick arbeta med. 

Emma fick spela med dubbelklubba eller trumstockar som var ihopsatta med innebandyboll. 

Jag gjorde också ett större mellanrum mellan instrumenten för att antalet attribut skulle bli 

tydligare.    

Att spela från vänster till höger med båda händerna samtidigt likaså de liksidiga rörelserna 

började komma igång de sista sessionerna.  

Till en början tappade Emma modellen när hon skulle spela från vänster till höger. Hon 

spelade lite hur som helst på trummorna och inte samtidigt med höger och vänster hand. Men 

den sista gången vi hade FMT fungerade den koden, även om rörelsen inte var automatiserad.  

 

 

 



 30 

4.5 Beskrivning av Johan 
 

Johan är en aktiv pojke som tycker om att röra på sig. Vid nya situationer kan han vara lite 

avvaktande. Hans familj består av mamma, pappa och lillasyster. Han har under tiden han gått 

i FMT fyllt sex år. Till hösten börjar han i förskoleklassen. 

 

 

4.5.1 Beskrivning av arbetet med Johan 
Johan började med FMT i oktober 2012. Vi spelade en gång i veckan med uppehåll för lov, 

semesterresor och sjukdomar. Totalt spelade vi 10 gånger. Under observationen såg Johan 

väldigt frågande ut. Han kommenterade de olika uppställningarna och vad jag gjorde men 

väntande inte på svar från mig. Under observationen noterade jag några gånger att han satte 

upp foten på en träpinne på stolen. Följande gånger fick han alltid använda fotklossar. Många 

gånger stampade han takten när han spelade. Johan fick också sitta på en kilkudde och en 

balanskudde. Han spelade till en början lite försiktigt, men så småningom blev spelet säkrare 

och säkrare.       

  

Vi fick direkt en fungerande samverkan. Johan började spela när jag gjort upptakt och slutade 

när jag gjorde avslut. När nya moment tillkom som till exempel att stå upp och spela var han 

med på det. Till en början hade Johan svårt att klara en uppställning där adepten spelar med 

två trumstockar omväxlande och koordinerat först på en virveltrumma och sedan på två 

cymbaler. Han fick då spela enbart på en trumma och en cymbal, först med höger hand och 

sedan med vänster. Jag använde också en kod med två cymbaler där han fick spela först med 

en hand i taget och sedan med båda händerna samtidigt, först på den ena cymbalen och sedan 

på den andra. Han fick även använda en dubbelklubba eller så satte jag ihop två trumstockar 

med en innebandyboll.   

  

Jag varierade de här uppställningarna genom att Johan fick sitta eller stå upp och spela. De 

olika uppställningarna varierade jag genom att jag höjde, sänkte, vinklade och breddade på 

olika sätt. Trumstockar i olika tjocklek, handgrepp och i olika material fick han också 

använda. Han fick även spela de uppställningar med tre eller fyra instrument, som spelas från 
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vänster till höger. Först fick han spela med en hand i taget och sedan med båda händerna 

samtidig. Johan spelade här på alla instrumenten men löste inte modellen i uppställningen och 

spelade utan någon särskild ordning alls på attributen.   

 

Vårterminen 

Efter jullovet löste Johan koden med virveltrumma och två cymbaler. 

Jag varierade med att höja, bredda uppställningen på olika sätt. Han fick sitta och stå och 

spela. De följande gångerna vi träffades byggde jag ut den uppställningen i två och tre steg. 

Johan hade nu inga problem med de här uppställningarna. Även här varierades de olika 

uppställningarna på olika sätt.  

 

Blåsinstrument har vi använt vid samtliga tillfällen. Johan såg väldigt frågande ut vid 

observationen framför allt till det ACME-instrument som låter som en anka. Han fick inte ljud 

i det. Men de följande gångerna blev han säkrare i hur han skulle få ljud instrumentet.  

 

 

4.5.2 Resultat av arbetet med Johan 
Efter jullovet märkte jag direkt en förändring hos Johan. Han var säkrare i sitt spelande och nu 

fungerade koden med virveltrumma och två cymbaler. Han blev allt säkrare i att uppfatta 

modellen i de uppställningarna jag gjorde (s. 22). När jag var klar med en ny uppställning 

visste han hur han skulle spela. Näst sista gången ställde jag upp för en kod där båda händerna 

spelar samtidigt först på virveltrumman i mitten och sedan på ytterligare tre attribut på 

vardera sidan. Jag placerade instrumenten så hela uppställningen var helt rak. Han spelade 

utan att tveka. När Johan hade fotklossar under fötterna fick han bättre stabilitet och även 

spelet förbättrades. Rörelsen från vänster till höger hade de sista gångerna ett flyt och en 

säkerhet som inte funnits där innan (s. 26). 
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5  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Emma och Johan fick FMT ca 10 ggr och även om det i sig inte är så mycket har de kommit 

igång med FMT-arbetet och jag vill här lyfta fram vad det skulle kunna ha för betydelse för 

deras skolstart. För både Emma och Johan tror jag att de här gångerna har betytt att de fått 

ökat självförtroende. Båda har lämnat FMT-rummet med huvudet högt. De har känt att de har 

klarat av uppgiften även om de inte har fått förklarat med ord vad de ska göra. När de hört 

bekräftelsen från pianot har de förstått att det är så här det ska vara. De har både hemma och 

på förskolan varit positiva när ”trumspelet” kommit på tal. Hos Johan kunde jag de sista 

gångerna vi spelade, och då jag byggde ut uppställningarna, se en beslutsamhet/ förtjusning. 

Han var redo för nya utmaningar. 

 

Upplevelsen av att ”jag kan” är viktig för deras fortsatta lärande och utveckling. Att både 

Emma och Johan efter de här gångerna med FMT nu utför rörelsen från vänster till höger är 

betydelsefullt inför deras kommande läsinlärning. De börjar förskoleklassen till hösten och 

har gott om tid innan skolan börjar på allvar, men att den rörelsen är befäst då är viktigt (s. 

17). Att spela från vänster till höger innebär att du måste korsa din egen mittlinje och när båda 

händerna arbetar, krävs det ett väl fungerande samarbete mellan hjärnhalvorna.  

 

Emmas vänstra sida är svagare än den högra. Är sidoskillnaden alltför stor kan det leda till 

osäkerhet hos personen och det är vanligt att hon/han har svag KFU. Hjelm menar att det 

också kan bli problem med perceptionen (s. 16). Det här problemet är inte ovanligt i skolans 

värld, men är inte så lätt att upptäcka. I FMT uppmärksammas detta. Emma fick FMT 10 ggr 

och jag kunde se en förändring där.  

 

Emma och Johan fick bättre stabilitet med hjälp av att jag använde fotklossar som stöd (s. 28, 

30) I skolan ska barnen kunna sitta och arbeta allt längre stunder. Där är det viktigt att kunna 

lägga energin på skolarbetet och inte på att sitta still på stolen. För att en rörelse ska vara väl 

koordinerad växlar tonus när musklerna är i aktivitet mellan anspänning och avspänning (s. 
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27). Det är när jag skriver detta, ca ett och ett halvt år kvar tills de börjar skolan. Emma och 

Johan är helt vanliga 6-åringar som är på väg mot förskoleklassen. De har tid på sig att genom 

lek och rörelse få utvecklas i sin takt. De har de allra bästa förutsättningarna för detta båda 

två. Men det är ju också som Lasse Hjelm säger (s. 20) att det är viktigt att se de svårigheter 

som eventuellt finns och kunna uppmärksamma även de små detaljerna i utvecklingen som 

kanske saknas, att se till hela människans utveckling. 

 

I min bakgrund i början av det här arbetet (s. 6) skriver jag att min uppfattning om att 

förskollärare och FMT-terapeut är en väldigt bra kombination, har stärkts under mina studier 

vid Musikhögskolan Ingesund. När jag nu har skrivit detta examensarbete och ser på 

beskrivningen av mina FMT-sessioner i arbetet med Johan och Emma, stärks den upp-

fattningen ytterligare. 

 

Under arbetet med FMT märks i ett tidigt skede vad som eventuellt skulle kunna försvåra 

skolstarten. Här hoppas jag som förskollärare och blivande FMT-terapeut kunna arbeta så att 

många barn slussas in i skolans värld på ett enklare sätt. Alltför många barn med ”små” 

bekymmer som skulle kunna bli hjälpta på ett ganska enkelt sätt, hamnar lätt i en ond spiral av 

misslyckande som kan leda till dåligt självförtroende. 

 

Genom observationspunkterna i FMT får terapeuten en samlad bild av barnets förmågor på ett 

sätt som jag tror är svårt att hitta någon annanstans. Här är FMT-metoden unik. Att arbetet 

med FMT utförs ickeverbalt, gör också att det är adeptens utvecklingsnivå som blir 

utgångspunkten för arbetet. Det ickeverbala är den absolut största styrkan i FMT.  

 

Utbildningen till FMT-terapeut har gjort att jag nu ser på mitt nuvarande yrke med delvis nya 

ögon. Jag har fått en bredare kunskap om barns utveckling och en större förståelse för vad 

som eventuellt skulle kunna bli ett bekymmer vid skolstarten. Jag har svårt att tänka mig en 

bättre kombination än just förskollärare och FMT-terapeut.  
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6  Slutsats 
 

 

 

Mitt syfte med detta examensarbete är att beskriva på vilket sätt FMT kan vara ett stöd i 

utvecklingen för barn i förskola/förskoleklass. 

 

Min frågeställning: Vad i arbetet med FMT är det som kan underlätta barnens skolstart? 

 

För alla barn är det viktigt att få en så bra skolstart som möjligt. Det kan många gånger vara 

små detaljer som saknas i utvecklingen men som gör att barnet gång på gång upplever att det 

misslyckas i skolarbetet. Min slutsats är att FMT kan underlätta skolstarten för dessa barn 

genom att: 

 

Självsäkerheten har ökat 

Energin kan läggas på rätt saker när stabiliteten utvecklats och blivit bättre.  

Handgreppet har utvecklats 

Läsriktningen har bearbetats och utvecklats 

Sidoskillnaden inte är för stor 

De har utvecklat sin förmåga till problemlösning och att kunna arbeta självständigt 

 

I analysen av observationspunkterna blir de här detaljerna tydliggjorda och i själva arbetet går 

det att göra något åt dem. I FMT är det människans funktioner som utvecklas och analyseras 

(s. 14–17). 

 

Därför kan FMT mycket väl vara ett stöd i utvecklingen för barn i förskola/förskoleklass. Ett 

stöd som är kravlöst och nivåanpassat. 
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