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Sammandrag 

Jag beskriver i detta examensarbete FMT (Funktionsinriktad MusikTerapi) utifrån följande 

aspekter: historisk bakgrund, teoretisk grund och praktisk tillämpning. Mitt syfte har varit 

att undersöka om, och i sådant fall hur, man i FMT kan stimulera en individ att utveckla 

sin förmåga att samverka. Det har jag gjort utifrån följande frågeställning: Hur kan FMT-

metoden användas för att påverka förmågan att samverka? Undersökningen bygger på 

fallbeskrivningar av två individer med Down syndrom, med vilka jag arbetat under min 

praktik. Den utgår därtill från dels fakta kring FMT-metoden, dels kunskap förmedlad via 

ett finskt projekt om hur samspel kan främjas hos individer med svår utvecklingsstörning. 

Min slutsats är att man i FMT med stöd av ett antal av metodens principer kan stimulera en 

individ att utveckla sin förmåga att samverka i FMT-rummet. Inom ramen för och med 

vägledning av metoden tycks individens förmåga att samverka kunna påverkas dels i den 

mån terapeuten förmår etablera en positiv/god samspelsmiljö, dels av den sinnes- och 

rörelsestimulering som erbjuds.  

Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi, Samverkan, Samspel, OIVA
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1 Inledning 

1.1 Min bakgrund 

Jag har alltid haft en viss fascination för dels samspel mellan individer, dels ickeverbal 

kommunikation, inte minst det faktum att kroppsspråk och mimik i slutänden tenderar att 

väga tyngre än ord. Musik har jag ägnat mig åt under hela livet i lägre eller högre grad. Jag 

har spelat gitarr sedan barnsben och studerat bl.a. musikvetenskap, sång och komposition. 

När jag hörde talas om FMT, Funktionsinriktad MusikTerapi, kände jag därför att det var 

en metod för mig – ickeverbal och med samverkan som utgångspunkt, i en musikalisk 

kontext. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Funktionsinriktad MusikTerapi utgår från och bygger på en samverkan (jfr samspel) 

mellan terapeut och adept, som den som går i FMT kallas. Adeptens utveckling i FMT-

rummet är följaktligen avhängig hans/hennes förmåga att samverka. Hur kommer man 

vidare i det terapeutiska arbetet om adeptens förmåga att samverka brister? Är det över 

huvud möjligt? 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om, och i sådant fall hur, man i 

Funktionsinriktad MusikTerapi kan stimulera en individ att utveckla sin förmåga att 

samverka. 

Min frågeställning lyder: Hur kan FMT-metoden användas för att påverka förmågan att 

samverka?  

Undersökningen bygger på fallbeskrivningar av två individer med Down syndrom, med 

vilka jag arbetat under min praktik, och utgår från dels fakta kring FMT-metoden, dels 

kunskap förmedlad via ett finskt projekt om hur samspel kan främjas hos individer med 

svår utvecklingsstörning. Individernas namn är i fallbeskrivningarna fingerade. 
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1.3 Samverkan kontra samspel 

Lasse Hjelm beskriver samverkan som en musikalisk dialog baserad på samförstånd.1 En 

god samverkan mellan terapeut och adept kännetecknas av att parterna fungerar 

tillsammans, beaktar varandra i fungerandet och ”lyssnar in sig”.2 Begreppet samverkan 

omfattar i FMT således såväl den rent mellanmänskliga interaktionen mellan terapeut och 

adept som det musikaliska samspel vilket i FMT-rummet uppstår som ett resultat av 

individernas interaktion. Terapeut och adept kan för den skull samverka i FMT utan att 

adepten spelar på ett instrument. Terapeuten kan vid behov musikaliskt bekräfta andra 

former av uttryck, exempelvis blinkningar. 

I Bonniers svenska ordbok beskrivs begreppet samspel som ”samverkan (mellan spelare i 

ett lag, musiker i orkester, människor i kontakt med varandra osv.), interaktion”.3 

Begreppet samverkan beskrivs som ”samarbete, gemensamt uppträdande”.4 I Norstedts 

svenska synonymordbok sägs om begreppet samspel bl.a. följande: ”se samverkan, 

växelverkan, överensstämmelse; gott samspel enighet, förståelse”.5 Om begreppet 

samverkan sägs ”se samarbete, medverkan, medarbetarskap, gemensamt uppträdande, 

samspel, samklang, harmoni”.6 Begreppen samverkan och samspel har med andra ord en 

snarlik innebörd och är i många fall utbytbara. Båda begreppen står för mellanmänsklig 

interaktion. En utgångspunkt i mitt arbete är därför att de grundprinciper på vilka samspel 

mellan människor bygger även utgör grundprinciper för samverkan mellan terapeut och 

adept i FMT, om än samspel i vanlig bemärkelse, till skillnad från samverkan i FMT, inte 

alltid manifesterar sig musikaliskt.  

I de avsnitt där jag skriver om FMT använder jag fortsättningsvis begreppet samverkan de 

gånger jag syftar på den rent mellanmänskliga interaktionen. Mellanmänsklig interaktion 

                                                

1 Hjelm, Block 9, s.13. 
2 Hjelm, Block 9, s.14. 
3 Malmström m.fl., Bonniers svenska ordbok, s.508. 
4 Malmström m.fl., Bonniers svenska ordbok, s.508.  
5 Gerhardsen (red.), Norstedts svenska synonymordbok, s.607. 
6 Gerhardsen (red.), Norstedts svenska synonymordbok, s.607. 
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(samverkan) i form av spel på instrument av såväl adept som terapeut i FMT benämner jag 

musikaliskt samspel. När jag i övriga sammanhang skriver om mellanmänsklig interaktion 

använder jag begreppet samspel.  

1.4 Disposition 

Mitt examensarbete är indelat i sju kapitel. I det inledande kapitlet återfinns syfte och 

frågeställning. I det andra beskriver jag musikterapins historia i västerlandet, och i det 

tredje FMT-metoden. Det fjärde kapitlet handlar om hur samspel/samverkan kan stödjas 

enligt dels OIVA-projektet, dels FMT-metoden. I det femte redogör jag för mitt arbete med 

två av de adepter jag haft under min praktik. De avslutande kapitlen innehåller 

resultatsammanfattning, diskussion och slutsats.  

  



8 

2 Bakgrund 

2.1 Vad är musikterapi? 

I Nationalencyklopedin definieras begreppet musikterapi på följande sätt: ”benämning på 

en rad olika behandlingsmetoder i vilka musik används för att lindra olika 

sjukdomstillstånd och/eller utveckla olika fysiska och psykiska funktioner”.7  

Mona Hallin ger följande, i mina ögon förtydligande, definition: ”Musikterapi är /.../ inte 

detsamma som sysselsättning, hobbyverksamhet, förströelse, till intet förpliktande 

underhållning. Det finns många som använder musik i sitt dagliga arbete med fysiskt och 

psykiskt handikappade människor. Är detta musikarbete planlagt utifrån en enskild 

individs behov av att öva och utveckla vissa funktioner, t ex perception, motorik, tal, 

identitet och sociala färdigheter, brukar man tala om musikterapi. Pedagogiska, motoriska, 

sociala och psykologiska delmål, dvs. utommusikaliska mål, kommer före de 

musikaliska”.8 

2.2 Musikterapins historia i västerlandet 

Den världs- och livsåskådning som är mest framträdande i ett samhälle påverkar samhällets 

i fråga föreställningar om sjukdom och tillfrisknande, och i förlängningen dess medicinska 

praxis.9 Historiskt sett kan man skilja på tre olika uppfattningar om vad sjukdom består i 

och därtill kopplade behandlingsformer: den magiska, den religiösa och den 

rationella/logisk-vetenskapliga.10 Musik har genom tiderna på olika sätt använts i 

terapeutiska sammanhang inom samtliga ovan nämnda uppfattningar.11 Inom den 

rationella/logisk-vetenskapliga sjukdomsuppfattningen, vilken dominerat i väst sedan 

                                                

7 NE, http://www.ne.se/musikterapi, 2012-08-06. 
8 Hallin, Förord, i Vad är musikterapi?,  s.8. 
9 Ruud, Vad är musikterapi?, s.57. 
10 Dyreborg, Musikterapi, s.10, Ruud, Vad är musikterapi?,  s.58. 
11 Ruud, Vad är musikterapi?, s.58. 
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omkring 500 f.Kr., ses sjukdom som ett resultat av sjukdomsframkallande processer i den 

sjuke/sjuka.12 För att han eller hon skall tillfriskna krävs ett ingripande i sjukdoms-

processen. 

Redan under antiken sågs inom den västerländska kulturen ett samband mellan god hälsa 

och musik.13 Synsättet hade sin grund i dels tidig grekisk medicin, dels den grekiske 

filosofen Pythagoras idéer om musik, talförhållanden och terapi. Det levde kvar långt in på 

1700-talet, då det efterhand dog ut i samband med den moderna natur- och 

medicinvetenskapens framväxt.14 Sjukdomsläran var under ovan nämnda period humoral-

patologiskt orienterad. Kroppen ansågs innehålla fyra kroppsvätskor: blod, slem, gul och 

svart galla. För en god hälsa krävdes en jämvikt/balans mellan de olika vätskorna, och 

musikens vibrationer troddes kunna påverka balansen.15 De olika tonarterna ansågs vidare 

ha specifika egenskaper och förmåga att påverka det mänskliga psyket.16  

Musikterapin i den skepnad vi möter den i västerlandet i dag uppstod efter andra 

världskriget.17 Musik började då användas i terapi i mer specifika syften, till viss grad med 

utgångspunkt i vetenskapliga undersökningar och utifrån klinisk erfarenhet. I spetsen för 

utvecklingen gick USA. Music Research Foundation bildades 1944, och kort därpå 

inrättades universitetsutbildningar i musikterapi.18 I Europa startades den första 

utbildningen för musikterapeuter 1959, vid Musikhögskolan i Wien. Ett tiotal år senare 

inrättades utbildningar i England, Frankrike, Väst- och Östtyskland.19 

Vuxenpsykiatrin var under många år det största arbetsområdet, och den musikterapeutiska 

forskningen hade samma inriktning. I de nordiska länderna växte småningom en annan 

                                                

12 Ruud, Vad är musikterapi?, s.58, s.72. 
13 Wigram m.fl., A Comprehensive Guide to Music Therapy, s.21. 
14 Ruud, Vad är musikterapi?, s.71-72, Wigram m.fl., A Comprehensive Guide to Music Therapy, s.21. 
15 Ruud, Vad är musikterapi?, s.76, s.88, Wigram m.fl., A Comprehensive Guide to Music Therapy, s.18. 
16 Wigram m.fl., A Comprehensive Guide to Music Therapy, s.18. 
17 Forss Wärja, Musikterapi, i Konstnärliga terapier, s.90, Ruud, Vad är musikterapi?, s.24. 
18 Dyreborg, Musikterapi, s.14. 
19 Ruud, Vad är musikterapi?, s.25. 
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tradition fram, vilken kom att kallas ”pedagogisk musikterapi”.20 Med ”pedagogisk 

musikterapi” avsågs en typ av specialpedagogisk musikverksamhet som bedrevs vid skolor 

och institutioner för barn med funktionsnedsättningar.21 Den psykoterapeutiska varianten, 

som enbart fick bedrivas av specialister, benämndes ”klinisk musikterapi”.22 Skillnaderna 

mellan de båda formerna är idag mindre betydande.23 1968 bildades Nordisk forbund for 

pedagogisk musikterapi. Det löstes emellertid ganska snart upp och övergick i nationella 

föreningar och förbund.24  

2.3 Musikterapi i Sverige 

I Sverige växte musikterapin fram under 1970-talet.25 Bakom utvecklingen låg ett fåtal 

personer verksamma huvudsakligen inom det pedagogiska fältet.26 1974 hölls en kurs i 

musikterapi med föreläsare från Norge, Danmark och Finland, och det Svenska Förbundet 

för Musikterapi, SFM, bildades.27 SFM, som bl.a. arbetade för uppstart av utbildning i 

Sverige, har idag ombildats till Förbundet för Musikterapi i Sverige, FMS.28  Under 80-

talet växte ett flertal olika inriktningar fram, bl.a. musikpsykoterapi och funktionsinriktad 

musikterapi, med skilda ideologier, förhållnings- och arbetssätt.29 Den första högskole-

kursen, en grundkurs, startades vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1981.30 Idag 

finns utbildningar vid dels Kungliga Musikhögskolan, ett magisterprogram i musik-

pedagogik med inriktning musikterapi, dels Karlstads universitet, Funktionsinriktad 

MusikTerapi, FMT. Vid Örebro universitet ges kurser av mer orienterande slag.31  

                                                

20 Ruud, Vad är musikterapi?, s.25-26. 
21 Hallin, Förord, i Vad är musikterapi?, s.8-9. 
22 Hallin, Förord, i Vad är musikterapi?, s.8-9.  
23 Ruud, Vad är musikterapi?, s.26. 
24 Hallin, Förord, i Vad är musikterapi?, s.8. 
25 Granberg, Det måste få ta tid, s.19. 
26 Forrs Wärja, Musikterapi, i Konstnärliga terapier, s.90, Granberg, Det måste få ta tid, s.19, Hallin, 
Förord, i Vad är musikterapi?, s.9. 
27 Granberg, Det måste få ta tid, s.19-20.  
28 Granberg, Det måste få ta tid, s.20. 
29 Granberg, Det måste få ta tid, s.20. 
30 Hallin, Förord, i Vad är musikterapi?, s.9. 
31 http://allastudier.se/utbildningar/?q=musikterapi, 2012-08-12. 
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3 FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi 

3.1 FMT-metodens framväxt 

FMT-metoden utformades mellan 1976-1989 av musikpedagogen Lasse Hjelm i samarbete 

med läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter vid Folke Bernadottehemmet i Uppsala, 

Akademiska sjukhusets fristående habiliteringsavdelning.32  

Den första utbildningen, en treårig linje på halvfart, startades 1987 i samband med 

grundandet av Musikterapiinstitutet i Uppsala.33 En likvärdig utbildning startades ett år 

senare vid Musikhögskolan Ingesund, vilken sedan 2002 tillhör Karlstads universitet.34 

Periodvis har utbildning i FMT även bedrivits vid bl.a. Musikkonservatoriet i Jakobstad, 

Finland.35 I dagsläget, vårterminen 2013, ges den sista kursen i FMT vid Musikhögskolan 

Ingesund, Campus Arvika. Ett utvecklingsarbete har genomförts vid Musikhögskolan 

Ingesund och ett högskoleprogram om 120 högskolepoäng planeras. Programstart blir, om 

allt går enligt planerna, höstterminen 2014, med placering vid Campus Karlstad. 

Musikterapiinstitutets utbildningsverksamhet är nedlagd, och i Finland gavs den sista 

kursen i FMT höstterminen 2012.36 

FMT-metoden används idag inom bl.a. habilitering, rehabilitering, förskola, grundskola, 

särskola, äldreomsorg och psykiatri.37 Verksamhet bedrivs av såväl landsting och 

kommuner som av enskilda terapeuter i privat regi.  

                                                

32 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 
och kroppsbaserade komplementära terapier, s.112, Hjelm, Med musik som medel, s.15, s.37, s.38, s.61-
62, s.65. 

33 Hjelm, Med musik som medel, s.16, s.179. 
34 Hjelm, Med musik som medel, s.16, s.19, s.181, Persson, e-mejl, 2013-02-17. 
35 Hjelm, Med musik som medel, s.181. 
36 Persson, e-mejl, 2013-02-17. 
37 http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/utbildning/kurser/fmt-%E2%80%93-funktionsinriktad-

musikterapi, 2012-09-24. 
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3.2 Teoretisk grund 

FMT-metoden bygger på utvecklingsteoretisk grund, i synnerhet på biologen/psykologen 

Jean Piagets tankar kring barns utveckling, samt på vedertagen kunskap om nervsystemets 

uppbyggnad och tillväxt (organisation).38 I metoden utgår terapeuten med andra ord från 

hur människan utvecklas och tar till sig omvärlden.  

3.2.1 Jean Piaget 

Piaget såg människans intelligens (kapaciteten att organisera uppfattningen av stimuli) som 

en form av adaptivt beteende, d.v.s. ett beteende som understödjer individens anpassning 

till omgivningen. Han menade att den intellektuella utvecklingen, från reflexer och enkel 

sensomotorisk aktivitet till ett logiskt och abstrakt tänkande, sker stegvis, i olika stadier.39 

De olika stadierna genomgås av de flesta barn, men är inte knutna till kronologisk ålder. 

Övergångarna mellan dem sker successivt. Människans utveckling är enligt Piaget 

avhängig hennes samspel med omgivningen. Individens adaptionsförmåga påverkas av 

hans eller hennes möjligheter till socialt samspel, av miljön han/hon vistas i, av 

hans/hennes fysiska mognad samt av hans/hennes förmåga till självreglering via 

assimilation och ackommodation.40 Med assimilation menas att beteendemönster som 

utvecklats i umgänget med vissa objekt/situationer framkallas av nya objekt/situationer. 

Individens etablerade handlings- och tankemönster förblir intakta. Med ackommodation 

avses modifiering av ett inlärt beteende/tankemönster. När ett inlärt beteende/tankemönster 

inte fungerar i en ny situation måste det anpassas.41 Barn är, menade Piaget, aktiva 

organismer. De reagerar självständigt, tar egna initiativ och experimenterar aktivt i sitt 

samspel med omvärlden, vilken de på så vis lär sig att förstå. 42 

                                                

38 Hjelm, Med musik som medel, s.39, s.45, s.273, s.278, s.281-282. 
39 Ruuth, Egil, Inledning, i Barnets själsliga utveckling, s.8, Havnesköld & Risholm Mothander, 

Utvecklingspsykologi, s.32. 
40 Ruuth, Egil, Inledning, i Barnets själsliga utveckling, s.9. 
41 Ruuth, Egil, Inledning, i Barnets själsliga utveckling, s.8-9. 
42 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.21. 
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3.2.2 Nervsystemets tillväxt 

Hjärnans utveckling styrs av dels arv, dels miljö.43 Hjärnans olika delar och samtliga 

bansystem är resultat av genetiska program, och vid födseln finns miljarder nervceller i 

nervsystemet.44 För att synaptiska förbindelser skall bildas och kvarstå krävs dock att 

nerverna stimuleras. Endast de mest använda nerverna och deras synapser fortlever.45  

De två hjärnhalvorna specialiseras under uppväxten. Vissa förmågor och färdigheter 

lokaliseras då till en bestämd hjärnhalva.46 Via hjärnbalken (corpus callosum), vars 

kopplingar utvecklas efterhand, kan de två hjärnhalvorna samordna aktiviteter. Under de 

första levnadsåren fungerar de två halvorna huvudsakligen var för sig.47  

Mest formbar är hjärnan under barndomen, vilket är förklaringen till att små barn lär sig 

saker så snabbt. Förmågan att lära nytt och att lära om kvarstår för den skull hos friska 

individer i viss mån livet ut. Ett flertal utvecklings- och mognadsprocesser sträcker sig 

därtill från spädbarnsår till sena tonår.48  

3.2.3 Hjärnans funktionssystem 

Människan får kunskap om dels omvärlden, dels sig själv, genom att utforska och på olika 

sätt manipulera sin omvärld, genom att lösa ett och samma problem på lite olika sätt och 

genom att lösa olika typer av problem.49 Handlingar ger erfarenheter, mot vilka nya 

situationer och handlingar stäms av för vägledning.50 Varje handling initieras emellertid av 

                                                

43 Lagercrantz & Olson, Fostrets och barnets hjärna, i Hjärnan, s.157. 
44 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.98, Lagercrantz & Olson, Fostrets och barnets hjärna, i 

Hjärnan, s.157. 
45 Lagercrantz & Olson, Fostrets och barnets hjärna, i Hjärnan, s.154, s.157. 
46 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.58. 
47 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.58. 
48 Lagercrantz & Olson, Fostrets och barnets hjärna, i Hjärnan, s.159. 
49 Eriksson, Neuropsykologi, s.132-133, Hjelm, Med musik som medel, s.165, Langlo Jagtoien, Motorik, lek 

och lärande, s.144. 
50 Eriksson, Neuropsykologi, s.133, Hjelm, Med musik som medel, s.165, Langlo Jagtoien, Motorik, lek och 

lärande, s.144, Larsson, Neurofysiologi, s.99. 
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sinnesintryck.51  

3.2.3.1 Perception 

Med hjälp av sina sinnesorgan och deras receptorer sätter sig människan i relation till 

omgivningen.52 Sinnesorganen ger individen intryck som måste bearbetas, tolkas och 

samordnas.53 Olika aspekter hos ting/fenomen - tid, rum, riktning, kvalitet och kvantitet - 

bearbetas på olika områden i hjärnan. För att individens bild av omvärlden och sig själv 

skall bli begriplig krävs att intrycken kopplas samman, att intryck som hör ihop kopplas 

ihop.54  

3.2.3.2 Emotion 

Om en individ uppfattar det han eller hon upplever som meningsfullt utifrån de 

referensramar, den kunskapsbas han/hon har, stimuleras/lockas han/hon att agera.55 Anta 

att du läser en bok. Det som texten säger, det är logik. Huruvida du upplever texten som 

viktig för dig eller inte, det är emotion. Emotionen avgör om du väljer att engagera dig i 

någonting eller inte.56   

3.2.3.3 Kognition och motorik 

Individen utformar mer eller mindre medvetet olika handlingsplaner (kognition) och agerar 

(motorik).57 Blir resultatet av en handling mindre bra – vilket individens sinnen ger honom 

eller henne återkoppling på – justerar personen i fråga sin handlingsplan och därmed sitt 

agerande (sensomotorisk inlärningsloop).58 Upplever individen resultatet av en handling 

                                                

51 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.144, Larsson, Neurofysiologi, s.89. 
52 Hjelm, Med musik som medel, s.162, Larsson, Neurofysiologi, s.89. 
53 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.57, Larsson, Neurofysiologi, s.89-99. 
54 Eriksson, Neuropsykologi, s.135, Hjelm, Med musik som medel, s.163, Langlo Jagtoien, Motorik, lek och 

lärande, s.57, Larsson, Neurofysiologi, s.94-96, Smideman, föreläsning, 2011-08-24.  
55 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.124, Smideman, föreläsning 2011-08-24. 
56 Eriksson, Neuropsykologi, s.147, s.165, Larsson, Neurofysiologi, s.224, Smideman, föreläsning, 2011-08-

24. 
57 Eriksson, Neuropsykologi, s.106, Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.19. 
58 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.80, Larsson, Neurofysiologi, s.12-13, s.22. 
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som bra leder det till en känsla av lycka samtidigt som de nätverk och de synapser som 

varit inblandade i det han eller hon precis har gjort stärks.59 För att en person skall kunna 

uppträda flexibelt under varierande omständigheter krävs att han eller hon tillägnat sig 

många rörelseerfarenheter.60 Med tiden kan olika typer av rörelse- och handlingsmönster 

automatiseras, vilket frigör resurser. En automatiserad rörelse utförs väl utan medveten 

styrning. Individen kan samtidigt göra andra saker, tänka på annat.61  

I FMT skapar terapeuten situationer som ger människan möjlighet att utveckla och justera 

de här funktionssystemen - perception, emotion, kognition och motorik - samt att hitta 

balansen mellan dem.62 Terapeuten försöker stödja individens fysiska, psykiska och sociala 

utveckling.63 

3.3 Musiken i FMT - koder 

Musiken i FMT består av specialkomponerade melodier med ackord.64 Till varje 

melodi/ackordföljd hör en bestämd instrumentuppställning, ibland med varianter (A, B, 

C).65 Instrumentuppställningarna är olika svåra att uppfatta perceptuellt, att lösa kognitivt 

och att spela motoriskt. De förutsätter skiftande typer av rörelser.66 En instrument-

uppställning med tillhörande melodislinga kallas för kod.67 I början av varje kod anger 

terapeuten en startton.68 I slutet gör terapeuten ett glissando. På så vis markeras kodernas 

början och slut.  

                                                

59 Hjelm, Med musik som medel, s.170, Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
60 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.80. 
61 Eriksson, Neuropsykologi, s.102. 
62 Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
63 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.111. 
64 Hjelm, Med musik som medel, s.64, s.191. 
65 Hjelm, Med musik som medel, s.64. 
66 Hjelm, Med musik som medel, s.12-13, s.67-68, s.78, s.82, s.189. 
67 Hjelm, Med musik som medel, s.64.  
68 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.111.  
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3.4 Varför musik? 

Musiken tillskrivs i FMT ingen helande verkan, och den utgör inget mål i sig. Det behöver 

inte låta bra. Musiken används som ett redskap, ett hjälpmedel, och den fyller en rad 

funktioner.69  

För det första används musiken för att fånga adeptens uppmärksamhet.70 När en person hör 

någonting tittar han eller hon dit, och om det verkar intressant agerar han/hon. Örat leder 

ögat, som förhoppningsvis leder handen.71  

För det andra fyller musiken en minnesstödjande funktion.72 Varje instrumentuppställning 

hör ihop med en bestämd melodislinga, en bestämd harmoni och ett bestämt rörelse-

mönster.73 Minnet av en kod kopplas alltså inte bara till dess utseendemässiga form och till 

den rörelse den lockar fram utan även till en bestämd ljudbild. Ju fler områden i hjärnan 

som är med i bearbetningen av någonting, desto lättare blir det för individen att minnas 

det.74  

För det tredje ger musiken och de klanger de olika instrumenten alstrar adepten möjlighet 

att arbeta med sin auditiva perception, med att ta in, bearbeta och sortera olika typer av 

ljud.75 En god sådan förmåga ligger till grund för tal- och, i förlängningen, skriftspråk.76  

För det fjärde ger de klanger adepten själv skapar på instrumenten honom/henne en 

omedelbar återkoppling på de rörelser vars mål är just ett instrument. Om resultatet av en 

                                                

69 Hjelm, Med musik som medel, s.191-192. 
70 Hjelm, Med musik som medel, s.198, Ruud, Vad är musikterapi?, s.36. 
71 Eriksson, Neuropsykologi, s.138, Hjelm, Med musik som medel, s.198. 
72 Hjelm, Med musik som medel, s.191.  
73 Se s.15. 
74 Eriksson, Neuropsykologi, s.128, s.134, s.135, s.142, Hjelm, Block 4, s.8. 
75 Hjelm, Med musik som medel, s.98, s.123-124, s.193. 
76 Hjelm, Med musik som medel, s.198, http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-

och-besvar/Dyslexi, 2012-08-10. 
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sådan rörelse är lyckat eller inte framgår delvis av det ljud som skapas.77  

För det femte väcker musik emotion.78 Många tycker att det är roligt med musik. Den 

motiverar individer att agera och att samspela, vilket är utgångspunkten för arbetet i FMT-

rummet.79  

Avslutningsvis ersätter musiken delvis det talade språket. FMT är en ickeverbal metod, 

vilket bl.a. innebär att terapeuten inte ger några muntliga instruktioner.80 När adepten - 

efter att ha provat sig fram - löser en kod (d.v.s. upptäcker dess rörelsemönster) 

synkroniserar terapeuten sitt spel med adeptens och ett musikaliskt samspel uppstår. I det 

musikaliska samspelet bekräftas adepten, och han eller hon förstår att han/hon spelar koden 

så som den är tänkt att spelas.81 Om adepten spelar en kod på annat sätt, d.v.s. använder ett 

icke önskvärt rörelsemönster, så avhåller sig terapeuten från spel tills dess att adepten hittar 

rätt.  

3.4.1 Varför ickeverbalt?  

Många människor saknar förmågan att tala, andra har svårt att förstå talat språk. Tal kan 

helt enkelt störa mer än hjälpa. Det ligger på en annan nivå än de grundfunktioner FMT-

terapeuten arbetar med.82 Vuxna har vidare vanligtvis en högre språklig kompetens än 

barn, vilket kan resultera i en över-/underordning.  

3.4.2 Varför avhåller sig FMT-terapeuten från att instruera? 

FMT-terapeuten avhåller sig från instruktioner i syfte att stimulera adepten att tänka och 

                                                

77 Hjelm, Med musik som medel, s.123-124, Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
78 Hjelm, Med musik som medel, s.190. 
79 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.111. 
80 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.111, Hjelm, Med musik som medel, s.12, s.188.  
81 Hjelm, Med musik som medel, s.191, s.193. 
82 Hjelm, Med musik som medel, s.188. 
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agera självständigt. Det egna initiativet är en viktig utgångspunkt i FMT.83 Att själv kunna 

planera, organisera och ta initiativ är en viktig del i varje individs utveckling.84 När 

individen tar egna initiativ aktiverar han eller hon en större del av sitt nervsystem än 

annars; han/hon skapar en egen målbild samt planerar och vid behov justerar en rörelse på 

egen hand. Energiomsättningen i nervsystemet blir större ju fler delar som är inblandade 

och när individen känner att han eller hon lyckas blir därför också tillväxten i systemet 

kraftigare.85  

3.5 Det terapeutiska arbetet – tillämpning av FMT-metoden 

Behandlingen sker alltid individuellt i ett rum speciellt utformat för FMT.86 Rummet är 

avskalat. Adepten skall inte störas i sitt arbete av ovidkommande sinnesintryck utan 

hjälpas att fokusera.87 Rummet ser likadant ut från session till session, och varje session 

inleds och avslutas på samma sätt.88 När en individ känner igen sig i ett sammanhang blir 

han eller hon trygg och stressnivån sänks, vilket gör det lättare för honom/henne att arbeta 

och att samverka.89 Varje session tar c:a tjugo minuter90 och man har som mest en session 

per vecka.91  

Terapeuten spelar piano och adepten trummor, cymbaler, preparerade flöjter92 och ACME-

instrument93.94 Blåsinstrumenten används för att bearbeta adeptens andningskoordination 

och munmotorik, och trummorna/cymbalerna för att bearbeta olika typer av rörelse-

                                                

83 Hjelm, Med musik som medel, s.12, s.123, s.188-190. 
84 Hjelm, Med musik som medel, s.122-123. 
85 Eriksson, Neuropsykologi, s.108, Hjelm, Med musik som medel, s.87, Smideman, föreläsning, 2012-03-20. 
86 Hjelm, Med musik som medel, s.12, s.127-128. 
87 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.123, Larsson, Neurofysiologi, s.14-15.  
88 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.123, Hjelm, Med musik som medel, s.128. 
89 Hjelm, Med musik som medel, s.128, Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
90 Under förutsättning att adepten orkar och vill. 
91 Eiderbrant, Musikalisk samverkan utan ord, Funktionsinriktad musikterapi – FMT-metoden, i Skapande 

och kroppsbaserade komplementära terapier, s.123. 
92 Varje flöjt producerar en specifik ton. För att växla ton krävs att man växlar flöjt. 
93 Entoniga blåsinstrument med bl.a. olika typer av fågelläten, ex. gök, duva och anka. 
94 Hjelm, Med musik som medel, s.12, s.130. 
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mönster.95 Trummorna kan därtill användas i syfte att påverka adepten via vibrationer, 

vilka fortplantas från pianot. Via vibrationer kan exempelvis en förlamad arm småningom 

väckas till liv; kontakt etableras mellan receptorer och hjärna.96 På trummorna spelar 

adepten med sina bara händer eller med hjälp av olika typer av specialtillverkade 

trumstockar97. Han eller hon kan även spela med sina fötter på bastrumma. Om så är 

möjligt spelar adepten varje uppställning med först ena handen/foten, därefter andra 

handen/foten och till sist båda händerna/fötterna. Terapeuten börjar vanligtvis med 

adeptens starkare sida/hand/fot, i syfte att ge den svagare vägledning. I vissa koder spelar 

adepten med hand/händer och fot/fötter samtidigt. Adepten kan sitta98, stå, gå runt i 

rummet eller om så krävs ligga ned och spela. I de fall där adepten p.g.a. funktions-

nedsättning inte kan spela på instrumenten utgår det musikaliska samspelet från andra 

former av uttryck. Terapeuten kan exempelvis bekräfta blinkningar. 

Terapeuten spelar inte för utan med adepten och följer dennes eller dennas tempo.99 

Arbetssättet är demokratiskt. Det bygger på jämlikhet och samarbete, handlar om att ge 

och att ta.100 Att adepten förstår att varje kod har en specifik lösning, att rätt lösning leder 

till ett musikaliskt samspel, och att han eller hon finner det meningsfullt att samverka krävs 

för att terapeut och adept tillsammans skall kunna avancera i koderna. Vilka koder adepten 

får prova på och hur länge varje kod spelas avgör terapeuten utifrån adeptens funktions-

nivå, ork och behov.101 Koncentrationsförmåga och fysisk status, för att ta några exempel, 

skiljer sig från person till person. I den enklaste koden får adepten spela helt fritt, precis 

som han eller hon vill. Terapeut och adept etablerar i den en samverkan och lägger grunden 

till fortsatt samspel. De flesta individer vill samverka bara sammanhanget är lustfyllt och 

parterna utgår från en gemensam plattform. Att skapa en sådan miljö är en uppgift för 

terapeuten. Terapeuten skall tillrättalägga situationen så att adepten ges möjlighet att 

                                                

95 Hjelm, Med musik som medel, s.52, s.190.  
96 Hjelm, Med musik som medel, s.67. 
97 Hjelm, Med musik som medel, s.130, s.199.  
98 Hjelm, Med musik som medel, s.130.  
99 Hjelm, Med musik som medel, s.125, Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
100 Hjelm, Med musik som medel, s.183. 
101 Hjelm, Med musik som medel, s.131. 
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utveckla sig själv utifrån den nivå han eller hon befinner sig på.102 I det ingår även att ge 

adepten den tid han/hon behöver för att dels bearbeta och lösa olika typer av problem, dels 

förankra sina erfarenheter.103   

Ingen rörelse kan utföras utan viss stabilitet.104 Samtidigt måste någon form av rörelse till 

för att stabilitet och balans skall kunna utvecklas. Stabilitet och balans utvecklas med andra 

ord delvis parallellt med rörelserepertoaren och inbegrips på så vis i samtliga 

uppställningar/koder. Ju mer komplicerad en rörelse är, desto större krav ställs på 

systemet.105 Adeptens status vad gäller stabilitet och balans styr på så vis vilka 

rörelsemässiga utmaningar terapeuten kan presentera.106 Genom att variera adeptens 

sittställning - med hjälp av exempelvis balanskudde, balansboll, klossar omväxlande under 

vänster och höger fot och framåttippad stol - kan terapeuten vid behov arbeta mer 

utstuderat med adeptens stabilitet och balans.  

För att ge adepten möjlighet att arbeta med motoriska svårigheter av skiftande slag 

presenterar terapeuten olika typer av instrumentuppställningar/koder.107 Adepten ges 

samtidigt utrymme att arbeta med och utveckla sin kognitiva förmåga; han eller hon får på 

egen hand lista ut hur uppställningarna skall spelas. Genom att manipulera (höja, sänka, 

vinkla, bredda, förlänga) varje enskild uppställning, och till varje uppställning erbjuda 

olika typer av trumstockar, ger terapeuten adepten möjlighet att arbeta med en och samma 

motoriska svårighet på varierande sätt.108 Adeptens kroppsuppfattning, grov- och 

finmotorik utvecklas efterhand. Med tiden kan rörelser/rörelsemönster befästas och 

rörelserepertoaren utvidgas, vilket ökar adeptens handlingsmöjligheter.109  

Som motoriskt aktiv laborerar adepten med skiftande aspekter hos ting/fenomen - med tid, 

                                                

102 Hjelm, Med musik som medel, s.190, s.193, s.195. 
103 Hjelm, Med musik som medel, s.131, s.171-172, s.183. 
104 Hjelm, Med musik som medel, s.197. 
105 Kragh Jakobsen m.fl., Hjärnans mysterier, s.34. 
106 Hjelm, Med musik som medel, s.197. 
107 Hjelm, Med musik som medel, s.66, s.67-68, s.199.  
108 Hjelm, Med musik som medel, s.67-68, s.129-130, s.199. 
109 Hjelm, Med musik som medel, s.12-13. 
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rum, riktning, kvalitet och kvantitet - d.v.s. med sin totalperception.110 Trumstockarna ser 

olika ut, känns olika i handen (tyngd, material och form varierar) och alstrar olika typer av 

klang på ett och samma instrument.111 Instrumenten ser olika ut, känns och låter olika, och 

detsamma gäller instrumentuppställningarna. De innehåller skiftande typer av och olika 

många instrument. De spänner över olika stor yta. Genom att variera placeringen av 

trummor och cymbaler ger terapeuten adepten möjlighet att arbeta med sin lokaliserings-

förmåga112, rumsuppfattning113 och spatiala förmåga114.115  

Inför och under en behandlingsperiod observerar terapeuten adepten utifrån en rad 

kriterier, vilka inom FMT benämns observationspunkter. Terapeuten får härigenom 

information om vilken funktionsnivå individen befinner sig på och vägledning inför det 

kommande och i det fortlöpande arbetet.116 Allt arbete utgår från adepten, från dennes eller 

dennas funktionsnivå i stunden. Den uppställning/kod terapeuten presenterar skall adepten 

ha resurser att lösa.  

3.6 Observationspunkterna  

”Om målning förmedlar sitt innehåll genom färger och ett musikverk sitt genom toner, så 

förmedlar kroppen sitt budskap genom sitt eget kroppsliga språk; gester, mimik, rörelser 

och hållning”.117  

3.6.1 Samverkan 

Terapeuten observerar adeptens förmåga att samverka i FMT-situationen utifrån följande 

aspekter: ”närvarograd i situationen”, ”se och höra sin motpart”, ”delad/gemensam 

                                                

110 Hjelm, Med musik som medel, s. 124, s.163. 
111 Hjelm, Med musik som medel, s.130. 
112 Ljuden når adepten från varierande positioner. 
113 Adepten ges tillfällen att anpassa sin hastighet och riktningen av rörelser i förhållande till rummet. 
114 Adepten ges möjlighet att reflektera kring hur saker befinner sig i förhållande till varandra och i 

förhållande till den egna kroppen. 
115 Hjelm, Med musik som medel, s.198, Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.94-95. 
116 Hjelm, Med musik som medel, s.13. 
117 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.12. 
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uppmärksamhet”, ”initiativförmåga”, ”gemensamt agerande” och ”ge och ta”.  

Söker adepten kontakt med terapeuten? Intresserar sig adepten för de instrument som ställs 

fram och de trumstockar som erbjuds? Hur reagerar adepten vid återlämning av trum-

stockar? Uppfattar han eller hon starttoner och avslut? Hur agerar han/hon vid turtagning?  

3.6.2 Stabilitet  

Enskilda muskler arbetar aldrig var för sig utan alltid i samordning med andra i mer eller 

mindre sammansatta rörelsemönster.118 Samordningen/koordinationen mellan de olika 

musklerna kommer till stånd tack vare samarbete mellan motoriska system i hjärnan och 

kan iakttas i individens rörelsemönster.119 I många fall kan man tala om dels en primär 

målinriktad rörelse, dels en ändring i kroppens stativfunktion. För att en primär rörelse 

skall kunna fullföljas krävs en ändring i kroppens stativfunktion, en ”bakgrunds-

motorik”.120 Det ”dynamiska stativet” utgörs av de delar av rörelseapparaten som har en 

fast relation till underlaget.121  

Terapeuten observerar adeptens stabilitet, kroppskontroll och balansförmåga i sittande 

ställning och om möjligt i stående ställning och vid gång. Sitter/står/går adepten 

stabilt/säkert eller instabilt/osäkert?122 Har adepten en god kontakt med underlaget123, 

vilket inom FMT kallas KFU (Känsla För Underlaget)?124 Arbetar adepten med hela 

kroppen eller endast med delar av den? 

                                                

118 Larsson, Neurofysiologi, s.131. 
119 Larsson, Neurofysiologi, s.133. 
120 Larsson, Neurofysiologi, s.131. 
121 Larsson, Neurofysiologi, s.131, s.136. 
122 Hjelm, Med musik som medel, s.204. 
123 Adepten har båda fötterna i golvet och sitter ordentligt på sina sittknölar. 
124 Hjelm, Med musik som medel, s.204. 
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3.6.3 Sidoskillnad, separata sidorörelser, korsrörelser 

Hjärnan utgörs av två halvor/hemisfärer.125 De båda halvorna är förbundna med varandra 

via nervfiberstråk, varav det största är hjärnbalken med flera hundra miljoner nervfibrer.126 

Nervfiberstråken förbinder framför allt motsvarande delar av hjärnhalvorna med varandra, 

och möjliggör på så vis kommunikation mellan dessa.127 Vad gäller motoriken styr vänster 

hjärnhalva till största delen rörelser på höger kroppshalva och höger hjärnhalva 

huvudsakligen rörelser på vänster kroppshalva.128 Armar, händer och ben kan därför 

fungera mer eller mindre oberoende av nervfiberstråken.129 Vid samordnade rörelser 

mellan kroppshalvorna krävs dock, för att rörelsen skall bli optimal, att information utbyts 

mellan motsvarande områden inom de båda hjärnhalvorna.  

3.6.3.1 Sidoskillnad 

En viss skillnad mellan vänster och höger kroppshalva förekommer hos de flesta. C:a 95% 

av alla människor är högerhänta, d.v.s. föredrar att använda höger hand. Övriga föredrar 

vänster hand eller arbetar lika väl med båda händer, s.k. ambidextra.130 Högerhänta har en 

vänsterhemisfärisk motorisk dominans, medan vänsterhänta har en högerhemisfärisk.131 

Om den funktionella skillnaden mellan de båda halvorna överstiger vad som kan betraktas 

som normalt, kan svårigheter uppstå för individen.132 Många aktiviteter förutsätter en god 

funktion i båda kroppshalvor, exempelvis skrivning.133 Undviker individen att använda sin 

svagare sida förstärks den redan etablerade obalansen mellan de båda kroppshalvorna. 

Terapeuten lockar adepten att utföra en rörelse i först den ena handen och sedan den andra, 

och observerar i vilken utsträckning adeptens stabilitet och koordination förändras i 

                                                

125 Eriksson, Neuropsykologi, s.35. 
126 Eriksson, Neuropsykologi, s.61. 
127 Eriksson, Neuropsykologi, s.61-62. 
128 Eriksson, Neuropsykologi, s.60. 
129 Eriksson, Neuropsykologi, s.62. 
130 Larsson, Neurofysiologi, s.234. 
131 Eriksson, Neuropsykologi, s.155. 
132 Hjelm, Med musik som medel, s.205. 
133 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.187, Langlo Jagtoien, Motorik 

lek och lärande, s.114. 
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växlingen från sida till sida. Är sidoskillnaden stor kan exempelvis handgrepp och 

handledsfunktion skilja sig åt väsentligt mellan sidorna. I vissa fall uppstår också med-

rörelser av olika slag vid spel i den svagare sidan. Den hand som ej håller i trumstocken 

kan exempelvis följa med i rörelsen, och olika typer av minspel kan uppträda.  

3.6.3.2 Separata sidorörelser 

Vid separata sidorörelser utför de båda kroppshalvorna olika typer av kontrollerade 

rörelser samtidigt utanför fokus, vilket förutsätter en god stabilitet, en god kroppskontroll, 

en sidoskillnad som inte avviker från det normala samt en god perceptionsvidd.134 

Terapeuten observerar om adepten förmår utföra olika typer av rörelser i vänster och höger 

kroppshalva samtidigt utan att stabiliteten påverkas och/eller spänningar eller medrörelser 

uppstår.  

3.6.3.3 Korsrörelser 

Vid en korsrörelse korsar den ena armen/handen kroppens mittlinje och utför en rörelse på 

kroppens motsatta sida.135 Korsrörelser förutsätter en god förbindelse mellan höger och 

vänster hjärnhalva, vilka samarbetar vid den typen av rörelser.136  

Terapeuten observerar bl.a. om medrörelse uppträder i den hand som inte korsar mittlinjen.  

3.6.4 Bålrotation  

Enligt Hjelm kan människokroppen ses som två system, ett nedre och ett övre, vilka skall 

fungera separat men även kunna samarbeta. Det nedre utgörs av fötter, ben och bäcken, 

och står för stabilitet. Det övre utgörs av bröstkorg, skuldror, hals, huvud och armar. En 

                                                

134 Hjelm, Med musik som medel, s.205-206. 
135 Hjelm, Med musik som medel, s.205-206. 
136 Hjelm, Med musik som medel, s.207-208. 
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god bålrotation krävs bl.a. vid separata sidorörelser och vid korsrörelser.137  

I koder som spelas från vänster till höger kan terapeuten observera adeptens förmåga till 

bålrotation i sidled. Roterar adepten bålen från sida till sida samtidigt som underkroppen 

hålls stilla? I koder som spelas framåt/utåt kan terapeuten observera adeptens förmåga till 

bålrotation framåt/bakåt. Roterar adepten bålen fram och tillbaka samtidigt som under-

kroppen hålls stilla? 

3.6.5 Handutveckling 

Utgångspunkten för handmotorikens utveckling är den s.k. gripreflexen, vilken efterhand 

utvecklas till en griprörelse med s.k. ulnart-palmart grepp, d.v.s. grepp med lill-, ring- och 

långfinger mot handflatan.138 Vid c:a fyra månaders ålder är gripreflexen så pass hämmad 

att individen medvetet kan börja släppa taget om olika föremål.139 Därefter genomgår 

handgreppet en rad olika stadier, via bl.a. pincettgrepp, toppgrepp, tvärgrepp och 

penselgrepp, tills dess att det vuxna handgreppet med delvis utåtvriden arm och 

välutvecklad fingerkoordination har utvecklats.140  

Terapeuten observerar hur adepten använder sina händer, på vilket sätt han eller hon tar 

emot, håller i och lämnar ifrån sig olika typer av trumstockar. 

3.6.6 Handledsfunktion 

För att ett starkt grepp skall kunna utvecklas krävs att handleden kan böjas bakåt. En 

handled som är böjd åt lillfingersidan är svårare att föra bakåt än en rak handled. 

                                                

137 Hjelm, Med musik som medel, s.207. 
138 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.50, Ellneby, Barns rätt att 

utvecklas, s.83. 
139 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.50, Ellneby, Barns rätt att 

utvecklas, s.83. 
140 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.50-54, Ellneby, Barns rätt att 

utvecklas, s.83-85.  
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Handleden bör därför vara i mittställning.141  

Terapeuten observerar handledens ställning, böjförmåga och följsamhet vid olika typer av 

rörelser. Instrument kan vinklas, höjas och sänkas på olika sätt för att locka fram mer eller 

mindre böjning i handleden. 

3.6.7 Modell/logik  

I FMT ges adepten möjligheter och utrymme att på egen hand, utan instruktioner lista ut 

hur varje enskild instrumentuppställning/kod skall spelas.142 Uppställningarna spänner över 

olika stor yta samt innehåller skiftande typer av och olika många instrument, men de utgår 

från samma logiska grund. De mer avancerade uppställningarna bygger på de enklare, med 

virveltrumman som återkommande utgångspunkt.143 

Terapeuten observerar adeptens förmåga att avläsa rummet, att lösa problem, att finna och 

känna igen en grundstruktur samt att planera en rörelsesekvens.144 

3.6.8 Perception  

Perception (varseblivning) är en sinnesretning/ett antal sinnesretningar plus alla de 

processer som leder fram till att betydelsen av retningen/retningarna avgörs, vilket 

inbegriper tolkning.145 Inom FMT arbetar terapeut och adept framför allt med följande 

sensoriska system/sinnen:  

− det auditiva/hörselsinnet (impulser via hörselorganet) 

− det visuella/synsinnet (impulser via ögonen) 

− det taktila/beröringssinnet (impulser via hud och en del slemhinnor)  

                                                

141 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.57. 
142 Se s.17, s18, s.20.  
143 Hjelm, Med musik som medel, s.82. 
144 Hjelm, Med musik som medel, s.209. 
145 Larsson, Neurofysiologi, s.94-100. 
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− det vestibulära/balanssinnet (impulser via labyrinten i innerörat, muskler/leder, 

tryck mot hud, och syn)  

− det proprioceptiva/muskel- och ledsinnet (impulser via muskler, leder och balans-

organ)146  

Utöver ovan nämnda sensoriska system/sinnen finns en rad uppfattningsområden vilka har 

”mer eller mindre samband med ett eller flera av de nämnda sinnena”, och alltså utvecklas 

parallellt med övrig perception.147 Till dessa uppfattningsområden räknas bl.a. 

kroppsuppfattning och förnimmelse av lateralitet (känsla av att kroppen har två sidor), 

rumsuppfattning (avståndsbedömning och storleksförhållande), riktningsuppfattning och 

tidsbegrepp.148  

För att individen skall kunna utveckla en god perception krävs att hans eller hennes 

sinnesapparat fungerar väl. Om funktionen är nedsatt i något av sinnena störs total-

perceptionen, vilket i förlängningen kan leda till ett mindre ändamålsenligt beteende.149  

Terapeuten observerar bl.a. om adepten uppfattar samtliga instrument som ställs fram i de 

olika instrumentuppställningarna (visuell perception), hur breda/vida uppställningar han 

eller hon uppfattar (visuell perception – perceptionsvidd) samt hur väl han/hon förmår att 

anpassa sin muskelkraft vid spel på trummorna (proprioceptiv perception). 

3.6.9 Öga-hand-koordination 

Öga-hand-koordination innebär styrning av rörelser i hand/händer utifrån det som uppfattas 

visuellt. Individer med bristande öga-hand-koordination kan få svårt att utföra välavvägda, 

finmotoriska rörelser med hand/händer, en förmåga som även påverkas av bl.a. individens i 

                                                

146 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.76, s.139, Langlo Jagtoien, 
Motorik, lek och lärande, s.51-56, Larsson, Neurofysiologi, s.101.  

147 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.76. 
148 Holle, Normala och utvecklingshämmade barns motoriska utveckling, s.76. 
149 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.57. 
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fråga förmåga att anpassa muskelkraft och beräkna avstånd.150  

Terapeuten observerar adeptens hand-/armrörelser i relation till hans eller hennes 

ögonrörelser. Klarar adepten av att koordinera dessa eller slår han/hon vid sidan av det 

instrument ögonen i stunden fixerar?  

3.6.10 Hand-fot-koordination  

Hand-fot-koordination innebär samordning av samtidiga rörelser i hand/händer och 

fot/fötter. Ett barn i sex-sjuårsåldern klarar vanligtvis att hoppa rep om någon annan vevar. 

Att själv både veva och hoppa är svårare. Benrörelsen är för sig väl utvecklad, och 

detsamma gäller armrörelsen, men de olika rörelserna har ännu inte samordnats så att de 

samtidigt kan utföras med gott flyt.151 

Under förutsättning att adeptens fot-/benrörelser för sig och hand-/armrörelser för sig 

fungerar väl kan terapeuten introducera instrumentuppställningar/koder som förutsätter 

samtidiga rörelser i fot/ben och hand/arm. Terapeuten kan i sådana koder studera hur väl 

adepten klarar av att samordna hand/arm och fot/ben . 

3.6.11 Helhetskoordination 

I begreppet helhetskoordination ingår bl.a. följande: samordning mellan samtidiga rörelser 

av liknande typ eller olika slag i olika kroppsdelar, samordning mellan primära rörelser och 

bakgrundsmotorik, andningens funktion i förhållande till övrig motorik, samordning 

mellan tanke/planering och rörelse, anpassning av kroppen inför en rörelse (förmotorik), 

samt anpassning av energimängd (muskelkraft och -sträckning) i förhållande till den 

aktuella uppgiften.152  

Terapeuten observerar adeptens totalfunktion, under beaktande av samtliga, ovan nämnda 

                                                

150 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.96. 
151 Langlo Jagtoien, Motorik, lek och lärande, s.108-109. 
152 Hjelm, Med musik som medel, s.211.  
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observationspunkter. 

3.7 MUISK – MUsik Inför SKolan  

MUISK är en upplevelsebetonad musikverksamhet - och en del av FMT-metoden - för i 

första hand barn i förskoleklass. Den bedrivs idag även i andra sammanhang, exempelvis 

på äldreboenden och inom grundsärskolan. Verksamheten har två huvudmål. Det första är 

att stödja individens helhetsutveckling, det andra att upptäcka och fånga upp barn som 

ligger efter utvecklingsmässigt innan skolstart (åk 1). De barn som ligger efter utvecklings-

mässigt erbjuds FMT.153  

I sång, dans, rörelse och enkelt instrumentspel ges barnen/deltagarna möjlighet att stärka 

bl.a. perceptionsförmåga, kroppskontroll, kreativitet, uttrycksförmåga och social förmåga. 

Verksamheten styrs från pianot via sång och musik. Rörelser till de sånger som spelas 

utförs av terapeuten själv eller av en i verksamheten involverad medhjälpare. Sångerna lärs 

in på gehör, och verbala instruktioner undviks. Barnen/deltagarna ges på så vis dels 

möjlighet att stärka sin avläsningsförmåga, dels utrymme att fatta egna beslut och ta 

initiativ. Aktiviteterna byggs stegvis ut, med utgångspunkt i barnens/deltagarnas 

funktionsnivå.154 

  

                                                

153 Hjelm, Med musik som medel, s.141. 
154 Hjelm, Med musik som medel, s.142, s.144-145. 
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4 Samspel och samverkan 

4.1 Samspel 

Människan föds med förutsättningar för att delta aktivt i samspel.155 Spädbarnet reagerar 

på omgivningen, tar initiativ och skickar signaler.156 Det söker bl.a. ögonkontakt, skriker 

och låter sig tröstas.157 För att förmågan att samspela skall utvecklas krävs emellertid att 

den stimuleras, att barnet ges möjlighet att interagera i en trygg och positiv miljö.158 

Inledningsvis utvecklas förmågan i fråga i interaktionen med vårdnadsgivarna. I samspelet 

med dem gör barnet erfarenheter som det knyter till upplevelsen av sig själv och sina 

färdigheter.159 De flesta vårdnadsgivare svarar intuitivt på barnets signaler, initiativ och 

respons på ett sätt som tillfredsställer och stödjer barnet.160 Inom kort uppstår därigenom 

ett växelspel mellan parterna bestående av läten, mimik och rörelser.161 Växelspelet, som 

bl.a. bygger på imitation från båda sidor, lägger grunden till den senare utvecklingen av 

kommunikation och ömsesidig förståelse. Via växelspelet lär sig barnet bl.a. att uppfatta 

och förstå innebörden av känslomässiga uttryck samt att anpassa sig till sådana.162 I takt 

med att barnets förmåga att samspela stärks kommunicerar vårdnadsgivarna på ett alltmer 

sammansatt och variationsrikt sätt. Barnet ges på så vis möjlighet att vidareutveckla sin 

samspelsförmåga.163  

En del barn utvecklar inte sin samspelsförmåga spontant.164 Vissa barn165 saknar någon 

                                                

155 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.26-27.  
156 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.26-27, s.58. 
157 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.27, s.36. 
158 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.37-38. 
159 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.25, s.41. 
160 Hedenbro & Lidén, http://www.hedenbro.se/text/se/?aid=1007, 2012-08-20. 
161 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.25-26. 
162 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.36-37, s.62. 
163 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.63. 
164 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.25. 
165 Även vårdnadsgivarna, eller både barn och vårdnadsgivare, kan sakna vissa av förutsättningarna som 

krävs för att utveckla ett välfungerande samspel.  
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eller några av de förutsättningar som krävs för att utveckla ett tillfredsställande samspel.166   

4.2 OIVA-projektet 

Mellan 2005 och 2008 genomförde Tikoteekki, center för datateknik och kommunikation 

vid Förbundet Utvecklingsstörning i Finland, ett projekt med titeln OIVA, som står för 

delaktighet via växelverkan. Som finansiär till projektet stod Penningautomatföreningen 

RAY. OIVA-projektets målsättning var att främja samspel och kommunikation mellan 

vuxna med svår utvecklingsstörning och deras kommunikationspartners i vardagen. 

Information och material inom ämnesområdet sammanställdes, producerades och spreds 

under projektets gång.167 Idag sprids projektets principer bl.a. via den s.k. Papunet-enheten, 

vilken arbetar för tillgänglig och jämlik kommunikation. Papunet-enheten vänder sig i 

första hand till individer med kommunikations- eller utvecklingshandikapp, deras 

närstående samt till personer som arbetar eller studerar inom området.168  

4.2.1 Att stödja samspel 

Ett välfungerande samspel bygger enligt OIVA-projektet på följande grundprinciper:  

− båda parter är ömsesidigt närvarande i situationen 

− båda parter inväntar och ger utrymme för motpartens initiativ 

− båda parter svarar på motpartens kommunikation 

− båda parter anpassar sina uttryck så att de motsvarar motpartens kommunikations-

behov 

− båda parter kontrollerar hur meddelanden tolkas169 

Principerna kan enligt projektet användas i samspel med individer vars förmåga att 

                                                

166 Rye, Bättre samspel med tidig hjälp, s.89. 
167 http://papunet.net/tikoteekki/in-english/oiva-interaction-model/history-of-the-developing-the-oiva-

model.html, 2013-04-24.  
168 http://www.papunet.net/yksikko/se, 2008-09-24. 
169 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel.html, 2012-08-15. 
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samspela är nedsatt, exempelvis personer med svår utvecklingsstörning, och då utgöra en 

utgångspunkt för utveckling. Individen ges i situationer där principerna tillämpas möjlighet 

att samspela utifrån sin funktionsnivå och kan därmed utveckla sin samspelsförmåga.170  

4.2.1.1 Att stödja samspel hos individer med svår utvecklingsstörning 
(OIVA) 

En individ som önskar samspela visar det. Han eller hon kan ha en vaken blick, söka 

ögonkontakt eller rikta sig mot den han/hon vill samspela med. En person som vänder bort 

blicken och tystnar kan vilja ta en paus i samspelet, vilket måste respekteras. Samspelet 

kan inte sällan återupptas när han eller hon fått vila en stund.171  

Utgångspunkten för samspelet, som stöds av en positiv anda, bör vara något som 

intresserar individen. Han/hon bör få styra situationen och bestämma vad som skall göras. 

Får han eller hon gott om utrymme och tid att uttrycka sig uppmuntras han/hon att ta 

initiativ. Tystnad, en uppmuntrande blick eller positiv min stimulerar ofta mer än tal, vilket 

tenderar att ta för mycket utrymme i samspelet. 172  

Kommunikationsförsöken hos en person med svår utvecklingsstörning kan vara svåra att 

tolka. Han eller hon kan ibland uttrycka sig med andra kroppsdelar än dem vi normalt sett 

observerar, exempelvis med sina tår. Har han/hon få uttryck som är möjliga att tolka som 

initiativ kan hans eller hennes handlingar imiteras, exempelvis en handklapp, skrap med en 

stol, en gungning eller ljudbilder. Ur imitationen kan någonting gemensamt, som är möjligt 

att dela, växa fram. Positiva erfarenheter av samspel uppmuntrar individen att fungera mer 

aktivt och att ta fler initiativ.173  

En person som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå vad gäller samspel och 

                                                

170 http://papunet.net/information/samspel/sinnen-och-samspel.html, 2012-08-15. 
171 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/narvaro.html, 2012-08-15. 
172 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/narvaro.html, 2012-08-15, 

http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/att-vanta.html, 2012-08-15. 
173 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/att-vanta.html, 2012-08-15, 

http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel-att-svara.html, 2012-08-15. 
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kommunikation kan uttrycka saker utan att vara medveten om det. Hans eller hennes 

budskap riktar sig inte alltid till någon. Om budskapen trots det beaktas och besvaras, så 

kan han eller hon registrera att han/hon och hans/hennes uttryck har ett värde. Motparten 

bör därför se alla utryck som betydelsefulla och besvara dem. Besvaras en viss handling 

målmedvetet vid upprepade tillfällen kan den medvetandegöras och utvecklas till ett 

medvetet uttryck och initiativ. Handlingar/initiativ kan besvaras på olika sätt. Motparten 

kan exempelvis handla i enlighet med ett initiativ174 eller imitera handlingar.175 

Individer som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå i fråga om samspel och 

kommunikation lever i nuet, och de förstår saker konkret. Skall de lära sig att förstå 

samband mellan saker är det viktigt att sakerna inträffar nära varandra i tid. Det gäller även 

samband mellan egna uttryck/budskap och respons/svar, som därför måste ges omedelbart. 

Respons/svar på en handling bör vidare ges konsekvent, d.v.s. inte bara ibland. Om ett 

uttryckt behov inte kan tillgodoses i stunden, så bör initiativet/uttrycket ändå på något sätt 

bekräftas. Individen upplever då att han eller hon blir sedd och hörd, vilket ökar 

hans/hennes benägenhet att uttrycka sig igen.176 

I samspel med andra försöker människan uppnå samförstånd. När en person känner att han 

eller hon har förstått någon/något, eller har blivit förstådd, stimuleras han/hon därför att 

prova igen, att fortsätta samspela. Upplever en individ med utvecklingsstörning att han 

eller hon har tolkats fel kan han/hon hitta ett annat sätt att kommunicera sitt budskap under 

förutsättning att motparten hela tiden stämmer av sin tolkning av budskapet och är beredd 

att leta nya vägar till samförstånd. Personen visar inte sällan med sitt kroppsspråk hur han 

eller hon känner sig, exempelvis om han/hon mår bra eller dåligt. Hans eller hennes 

förståelse för olika situationer underlättas om rutiner följs.177   

                                                

174 Exempelvis uppfylla en önskning eller delta i aktiviteten. 
175 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/att-svara.html, 2012-08-15. 
176 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/att-svara.html, 2012-08-15. 
177 http://papunet.net/information/samspel/att-stodja-samspel/att-iaktta-tolkningen.html, 2012-08-15. 
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4.2.1.2 Sinnenas värde i samspel (OIVA) 

All kontakt mellan en individ och hans/hennes omgivning uppstår via individens i fråga 

sinnen. Med hjälp av sinnena formar han eller hon sin uppfattning om omvärlden och sig 

själv. Fungerar sinnena bristfälligt påverkas inte bara personens förmåga att tillgodogöra 

sig viktiga sinneserfarenheter utan också hans/hennes förmåga att samspela med andra. Om 

han eller hon inte förstår betydelsen av sina sinnesförnimmelser, blir det svårt för 

honom/henne att reagera på dem och att agera på ett ändamålsenligt sätt.178  

Vid förmedling av information från omvärlden stödjer olika sinnen varandra. Ju fler sinnen 

som fungerar väl, desto ”klarare” blir individens bild av det han eller hon upplever. Inte 

desto mindre kan information gå fram även om något eller några sinnen fungerar 

bristfälligt. Hur sinnesförnimmelser formas hos en person, och hur han eller hon reagerar 

på förnimmelserna, beror bl.a. på vilka sinnesupplevelser han/hon tidigare fått. Stimuli och 

mångsidiga sinnesupplevelser utvecklar individens förmåga att dels använda sina sinnen, 

dels förstå det som han eller hon förnimmer. Individens medvetenhet om och intresse för 

omgivningen, inklusive hans/hennes kontakt med andra människor och intresse för 

samspel, kan därför stärkas genom sinnesaktivering, enligt OIVA-projektet. För att en 

person skall kunna utveckla sina sinnesfunktioner krävs att han eller hon får 

sinnesupplevelser som motsvarar hans/hennes behov. Bekanta och trygga aktiviteter bildar 

en grund för samspel, i vilket variationer och överraskningar på lagom nivå sedan kan 

vidga hans eller hennes uppfattning av omvärlden. Nya element bör introduceras med 

försiktighet, i individens egen takt.179  

Enligt OIVA-projektet stöds utvecklingen av sinnesfunktioner och samspel av bl.a. 

följande: 

− en lugn miljö och behaglig atmosfär 

− att saker få ta tid 

                                                

178 http://papunet.net/information/samspel/sinnen-och-samspel.html, 2012-08-15. 
179 http://papunet.net/information/samspel/sinnen-och-samspel.html, 2012-08-15. 
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− att olika sinnen aktiveras 

− att en lagom mängd sinnesintryck presenteras i varje situation 

− att kontakt söks via det sinne som fungerar bäst 

− att nya element inom olika sinnesområden presenteras utifrån individens 

förutsättningar 

− att uppmärksamheten regleras och kontakten hålls vid liv 

− att reaktioner observeras (ex. behagligt eller obehagligt) 

− att alternativ erbjuds 

− att intresseområden kartläggs och nyttjas av motparten vid samspel 

− att bekanta sinnesupplevelser upprepas  

− att positiva, överraskande upplevelser erbjuds 

− att möjligheter ges att minnas och repetera sinneserfarenheter  

− att längden på aktiviteter anpassas till individen, som har möjlighet att bryta 

aktiviteten om han/hon så önskar180 

4.3 Samverkan i FMT 

Det terapeutiska arbetet i FMT utgår från och bygger på samverkan, en ickeverbal dialog 

baserad på samförstånd, mellan terapeut och adept.181 En god samverkan kännetecknas av 

att terapeut och adept fungerar182 tillsammans, beaktar varandra i ett fungerande och 

lyssnar in varandra.183  

För att en samverkan skall kunna komma till stånd krävs att adepten känner sig trygg i 

situationen, i rummet och med terapeuten.184 En individ blir trygg när han eller hon känner 

igen sig i en situation.185 Rummet möbleras därför likadant från gång till gång, och 

sessionerna inleds med en specifik melodi. Adepten ges tid och utrymme att utforska 

                                                

180 http://papunet.net/information/samspel/sinnen-och-samspel.html, 2012-08-15. 
181 Hjelm, Med musik som medel, s.12, Hjelm, Block 9, s.13. 
182 Parterna enas i handling kring något. 
183 Hjelm, Med musik som medel, s.182, Hjelm, Block 9, s.1. 
184 Hjelm, Block 9, s.8.  
185 Hjelm, Block 9, s.8.  
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miljön i sin egen takt, utifrån sina egna förutsättningar och behov. Efterhand blir 

situationen bekant. När adepten känner sig trygg går hans/hennes stressnivå ner.186 Han 

eller hon kan då vara ”närvarande i situationen”, vilket är en förutsättning för att en kontakt 

skall kunna etableras och en samverkan utvecklas mellan terapeut och adept. 

I FMT spelar terapeuten med, inte för adepten.187 Terapeuten skall i sin samverkan med 

adepten invänta och utgå från adeptens initiativ samt följa dennes/dennas tempo.188 

Emotionen avgör om en individ väljer att engagera sig i någonting eller inte.189 För att 

adepten skall kunna ta initiativ i FMT-rummet måste han eller hon uppfatta det han/hon 

upplever där som meningsfullt. Terapeuten måste därför anpassa miljö, verksamhet och 

stimuli till adeptens funktionsnivå.190 Sammanhanget måste göras begripligt, men 

lockande/stimulerande. Terapeuten skall möjliggöra sinnesintryck som adepten har 

förmåga att hantera191 och låta honom eller henne styra sitt eget utforskande av de stimuli 

som erbjuds.192 Onödiga, överflödiga sinnesintryck skall rensas bort. Talat språk används 

inte. Det skall vara så enkelt som möjligt för adepten att fokusera sin uppmärksamhet.193  

Terapeuten placerar sig/instrumenten i adeptens fokus och söker kontakt.194 Under arbetet 

fokuserar terapeuten de objekt adepten arbetar med.195 Först om adepten själv söker 

ögonkontakt möter terapeuten adeptens blick. Kontakten söks i första hand via musik, och 

ett antal koder följer formen ”fråga-svar”. Terapeuten spelar en kort fras på pianot och 

inväntar sedan under tystnad någon form av respons från adepten. Om adepten uttrycker 

sig – musikaliskt eller ickemusikaliskt – så har den musikaliskt ställda frågan besvarats, 

vilket omedelbart bekräftas med en klang på pianot. Adeptens signaler, medvetna eller 

                                                

186 Se s.18. 
187 Hjelm, Block 9, s.9.  
188 Hjelm, Med musik som medel, s.75, s.123.  
189 Se s.14. 
190 Hjelm, Med musik som medel, s.183, Hjelm, Block 9, s.10.  
191 Sådana som är möjliga att förstå, och i lagom mängd i varje situation. 
192 Smideman, föreläsning, 2011-08-24. 
193 Se, s.17, s.18, Hjelm, Med musik som medel, s.75.  
194 Hjelm, Block 9, s.8, s.13. 
195 Hjelm, Block 5, s.9.  
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omedvetna, tydliga eller subtila, skall tas emot, tolkas och besvaras.196 Omedvetna signaler 

kan på så vis med tiden medvetandegöras.197 Inledningsvis bekräftar terapeuten alla 

adeptens uttryck med samtidigt spel på pianot, i syfte att etablera kontakt och få igång en 

samverkan. Med tiden försöker terapeuten isolera ett enskilt uttryck att samverka via. 

Börjar adepten spela på något av instrumenten slutar terapeuten att bekräfta andra former 

av uttryck. Terapeut och adept är då på god väg att utveckla ett musikaliskt samspel. En 

samverkan, mer eller mindre god, kan för den skull ha existerat sedan tidigare.  

I interaktionen skall terapeuten skapa förutsättningar för adepten att medverka och påverka 

situationen, medvetet eller omedvetet.198 Adepten skall samverka av fri vilja och har rätt att 

bryta arbetet när han eller hon vill. Atmosfären i FMT-rummet skall vara lustfylld och 

tillåtande.199 Adepten skall vilja och våga ta initiativ.200 Terapeuten skall inte instruera, 

förmana eller kritisera. I FMT finns inga regler, inget rätt eller fel.201 Förändras adepten 

under arbetets gång måste terapeuten anpassa sig till det. De uppgifter som presenteras 

skall varken vara för lätta eller för svåra.202 Adepten skall uppleva att han eller hon lyckas, 

men samtidigt stimuleras till utveckling.203 Ju bättre individen förstår sin omgivning, desto 

lättare blir det för honom/henne att samverka. Via de olika instrumentuppställningarna, och 

med hjälp av trumstockarna, kan adeptens rörelserepertoar efterhand utvecklas. Ju fler 

handlingsmöjligheter adepten har, desto fler sätt kan han eller hon samverka på.204  

4.4 FMT-metoden kontra OIVA-projektet, samverkan kontra 
samspel 

FMT-metodens goda samverkan och OIVA-projektets välfungerande samspel bygger, som 

                                                

196 Hjelm, Block 9, s.10. 
197 Hjelm, Block 5, s.10, Block 4, s.4.  
198 Hjelm, Block 4, s.4, Block 9, s.4, s.10, Hjelm, Med musik som medel, s.165. 
199 Hjelm, Block 5, s.9, Hjelm, Med musik som medel, s.79, s, 134, s.190. 
200 Hjelm, Med musik som medel, s.165. 
201 Hjelm Med musik som medel, s.75 
202 Hjelm, Med musik som medel, s.171. 
203 Hjelm, Med musik som medel, s.190. 
204 Hjelm, Med musik som medel, s.162-166, s.199.  
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jag förstår det, på samma grundprinciper. För en god samverkan krävs liksom för ett 

välfungerande samspel att båda parter är närvarande i situationen, inväntar och ger 

utrymme för motpartens initiativ, svarar på motpartens kommunikation/tar initiativ, 

anpassar sina uttryck så att de motsvarar motpartens kommunikationsbehov och 

kontrollerar hur meddelanden tolkas.205 En samverkan/ett samspel kan för den skull äga 

rum utan att adepten/individen anammar samtliga principer under förutsättning att 

terapeuten/motparten gör det.  

I FMT-metoden skall terapeuten i sin samverkan med adepten bl.a.:   

− anpassa miljö, verksamhet och stimuli till adeptens funktionsnivå 

− invänta adeptens initiativ  

− utgå från och följa adeptens initiativ och tempo 

− bekräfta individens uttryck, medvetna eller omedvetna 

− göra verksamheten lustfylld 

− låta adepten själv bestämma om han/hon vill medverka eller inte206 

Ett sådant förhållningssätt stödjer och utvecklar individens samspelsförmåga också enligt 

OIVA-projektet.207 

Inom såväl FMT-metoden som OIVA-projektet lyfts sinnenas betydelse i 

samverkan/samspel fram. För att individen skall kunna samverka/samspela krävs att han 

eller hon förstår betydelsen av sina sinnesförnimmelser. Den förmågan utvecklas enligt 

både FMT-metoden och OIVA-projektet av stimuli och mångsidiga sinnesupplevelser i en 

trygg miljö där saker får ta tid och utgångspunkten hela tiden är individen och dennes eller 

dennas rådande funktionsnivå.208   

  

                                                

205 Se s.31-35, s.35-37. 
206 Se s.35-37. 
207 Se s.31-35. 
208 Se s.14, s.26-27, s.34-35, s.35-37. 
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5 Fallbeskrivningar 

5.1 Fakta om adepternas funktionsnedsättning - Down syndrom 

Down syndrom är en psykisk utvecklingsstörning orsakad av en kromosomrubbning, 

vilken i de flesta fall utgörs av en s.k. trisomi 21; individen har tre exemplar av kromosom 

21 istället för två.209 Orsaken till kromosomrubbningen är okänd, men sannolikheten ökar i 

takt med mammans stigande ålder.210 Den extra kromosomen påverkar dels hjärnans 

utveckling, dels andra organ och system. Infektionskänslighet, hjärtproblem, hörsel- och 

synnedsättning är vanligt förekommande hos individer med Down syndrom. Bristande 

sköldkörtelfunktion, epilepsi och autism är andra vanliga komplikationer.211 Graden av 

utvecklingsstörning varierar från fall till fall, men med anpassad stimulans och målinriktad 

träning kan individen utvecklas.212 Många barn med Down syndrom lär sig exempelvis att 

läsa och skriva.213   

5.2 Maria  

Maria är 20 år och har diagnosen Down syndrom.214 Hon går på verksamhetsträning, 

individuella programmet, i den gymnasieskola där jag haft min praktik i FMT det senaste 

året. Vi har mötts i FMT vid tjugo tillfällen.  

Maria kommunicerar huvudsakligen via tecken, bilder, kroppsspråk och ljud, och är bra på 

att ge uttryck för olika typer av känslor. Hon tar ibland initiativ till samspel och uttrycker 

tydligt vad hon vill och inte vill göra. Hon har en relativt god kroppsuppfattning och går 

                                                

209 http://sv.wikipedia.org/wiki/Downs_syndrom, 2012-10-09. 
210 Olsson & Olsson, Människor i behov av stöd, s.40. 
211 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Downs-syndrom/, 2012-

10-09.  
212 Olsson & Olsson, Människor i behov av stöd, s.41. 
213 http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Downs-syndrom/, 2012-

10-09.  
214 Lärare, information om Maria, e-mejl, 2012-08-31. 



40 

kortare sträckor utan hjälpmedel. Vid längre sträckor använder hon rullstol.215  

5.3 Arbetet med Maria 

5.3.1 Session 1 

Jag sitter vid pianot, spelar välkomstmelodin och tittar på instrumentuppställningen. Maria 

körs in i FMT-rummet i en rullstol. En klassassistent hjälper henne att flytta över till den 

stol jag ställt fram och lämnar sedan rummet. Maria reser sig upp, går fram till dörren och 

försöker ta sig ut. Hon får inte upp dörren. Jag går dit och öppnar den. Assistenten har 

redan hunnit gå. Jag kan inte släppa iväg Maria ensam och stänger därför dörren igen. Det 

krävs en del kontaktövningar innan Maria är beredd att stanna kvar i rummet. Hon klappar 

på olika ställen på sin kropp och jag imiterar henne. I det här skedet ägnar vi oss inte åt 

FMT.  

5.3.2 Session 2 

Jag sitter vid pianot, spelar välkomstmelodin och tittar på instrumentuppställningen. En 

klassassistent kör in Maria i rummet i en rullstol, hjälper henne att flytta över till stolen och 

går sedan ut. Framför stolen har jag ställt en virveltrumma. Maria börjar spela på 

virveltrumman med sin vänstra hand. Jag bekräftar varje slag på pianot. Jag gör ett avslut, 

och Maria slutar att spela. Jag anger startton och erbjuder henne en trumstock. Hon tar 

emot den med vänster hand och börjar spela. När vi har spelat en stund gör jag ett nytt 

avslut, varpå Maria slutar att spela. När jag sträcker fram min hand för att få tillbaka 

trumstocken vill hon först inte lämna den ifrån sig, men jag kan till slut byta ut den. 

Något senare byter jag ut virveltrumman mot en cymbal, som jag efter ett tag byter ut mot 

en ramtrumma, och vi fortsätter därefter att växla mellan virveltrumma, cymbal och 

ramtrumma under större delen av sessionen. Maria tenderar att sjunka ihop över 

                                                

215 Lärare, information om Maria, e-mejl, 2012-08-31. 
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instrumenten, som hon fokuserar och sällan tittar upp från. Hon fortsätter att spela 

uteslutande med vänster hand. De föremål hon tar emot med höger hand kastar hon i 

golvet. Hon kastar även några av de stockar hon tar emot med vänster hand, och alla 

blåsinstrument, i golvet. Hon väljer bort vissa av trumstockarna. När Maria kastar saker i 

golvet sträcker jag fram en ny trumstock eller ett nytt blåsinstrument. Kastade föremål får 

ligga kvar på golvet.  

5.3.3 Session 3 

Jag sitter vid pianot, spelar välkomstmelodin och tittar på instrumentuppställningen, en 

virveltrumma. Maria körs in i rummet i rullstol. Klassassistenten försöker få Maria att sätta 

sig på stolen jag ställt fram, men Maria stretar emot. Hon fäller bl.a. ned vänster fotstöd, 

vilket assistenten fällt upp för att ge henne möjlighet att resa sig. Jag gör klart för 

assistenten att Maria kan sitta kvar i rullstolen, varpå assistenten lämnar rummet. Maria 

drar upp sitt högra ben i rullstolen, vrider höger kroppssida bort från mig, kryper ihop och 

tittar kort på mig. Hon börjar sedan spela på virveltrumman. När jag gör avslut slutar hon 

att spela. Jag sträcker fram en trumstock och hon fortsätter att spela. Under större delen av 

sessionen växlar vi mellan virveltrumma, cymbal och ramtrumma. Maria spelar med bara 

händerna på instrumenten eller med en trumstock åt gången. Vi växlar huvudsakligen 

mellan ett mindre antal trumstockar, och byter vid överlämningar vanligtvis föremål med 

varandra. Ibland dröjer det en stund innan hon bestämmer sig för att byta.  

En bit in i sessionen får Maria arbeta med två cymbaler och hon spelar då några slag innan 

hon byter från den ena till den andra. Jag bekräftar det första slaget på varje cymbal. Efter 

en stund fäller hon ned höger fotstöd och placerar sin högra fot där. Hon sitter nu bättre 

och får lättare att komma åt och växla mellan instrumenten. Efter att ha spelat ganska länge 

kastar hon stocken i golvet. Jag ställer fram virveltrumman, anger startton och sträcker 

fram en trumstock. Efter en kort stund börjar hon spela.  

Maria tar huvudsakligen emot de trumstockar jag sträcker fram med sin vänstra hand, med 

vilken hon mestadels även väljer att spela. Det händer att hon växlar mellan vänster och 

höger hand mitt i koder. Hon slår några slag med vänster hand, stannar upp och lyssnar, 
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växlar hand, spelar några slag med höger hand, stannar upp och lyssnar, osv. I syfte att 

stimulera Maria att arbeta även med sin högra sida sträcker jag vid några tillfällen fram en 

liten boll innan jag sträcker fram trumstocken. Hon tar då emot bollen med vänster hand 

och trumstocken med höger hand och spelar vid några tillfällen några slag med höger hand.   

För att ge Maria möjlighet att spela med två händer samtidigt sträcker jag vid några 

tillfällen fram två trumstockar. Hon tar emot båda, men spelar enbart med vänster hand. 

Ibland håller hon kvar den andra stocken, ibland kastar hon den i golvet. För att stimulera 

Maria att använda båda händerna erbjuder jag henne därför en s.k. dubbelklubba216. Hon 

undersöker klubban, men lämnar sedan tillbaka den utan att spela.  

Flöjterna tar Maria emot, men hon varken undersöker eller spelar på dem. Hon lämnar 

tillbaka alla utom en, vilken hon kastar i golvet. Varje gång hon lämnar tillbaka en flöjt 

bekräftar jag det på pianot.  

5.3.4 Session 4-20 

Vårt arbete följer i stort sett mönstret från session 3. Maria får själv bestämma var hon vill 

sitta. Då och då väljer hon sin rullstol, emellanåt den stol jag ställt fram. Vid något tillfälle 

sätter hon sig först på golvet. Hon får för det mesta även bestämma hur hon vill sitta. Jag 

sätter ibland en kilkudde på stolen för att få henne att sätta fötterna i golvet.  

Jag utgår i vårt arbete från de trumstockar jag upptäckt att Maria föredrar, men erbjuder 

med jämna mellanrum även andra. Hon undersöker dem ibland ganska länge. Jag väntar då 

tyst. Vissa provar hon att spela med, andra inte. Några kastar hon efter att ha undersökt 

dem i golvet, andra lämnar hon tillbaka. Vi växlar huvudsakligen mellan virveltrumma, 

cymbal och ramtrumma, men spelar ibland flöjt och efterhand allt oftare uppställningar 

med två instrument.  

                                                

216 En triangelformad trumstock som fattas med båda händerna. Trumstocken sitter ihop i den ände som slås 
mot trumman, vilket innebär att individens starkare sida vägleder den svagare i slagmomentet. 
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Fram till och med session 15 växlar Maria ofta speltempo, och hon stannar ofta upp en 

stund för att sedan fortsätta spela. Jag försöker följa hennes sätt att spela. Från och med 

session 15 börjar hon experimentera mer med flöjterna. Hon slår dem mot stolen eller för 

dem mot ansiktet och sätter ibland samtidigt ett finger på munnen. Jag slutar då att bekräfta 

hennes återlämning och börjar istället bekräfta rörelsen upp mot ansiktet/fingret mot 

munnen.  

5.4 Mikael  

Mikael är 20 år och har diagnosen Down syndrom.217 Han går på verksamhetsträning, 

individuella programmet, i den gymnasieskola där jag haft min praktik i FMT det senaste 

året. Vi har mötts i FMT vid tjugoen tillfällen.  

Mikael kommunicerar huvudsakligen med ljud, kroppsspråk och ansiktsuttryck. Han 

använder inga tecken, men kan välja mellan saker med stöd av bilder. Han går kortare 

sträckor utan hjälpmedel. Vid längre förflyttningar använder han rullstol.218 

5.5 Arbetet med Mikael 

5.5.1 Session 1 

Jag sitter vid pianot, spelar välkomstmelodin och tittar på instrumentuppställningen, en 

virveltrumma. Mikael körs in i rummet i rullstol och får sedan hjälp att flytta över till den 

stol jag ställt fram. Mikael slår omgående några slag på virveltrumman. Jag bekräftar hans 

slag. När han slutar att spela börjar jag spela en kod med formen ”fråga-svar”219 

(terapeuten spelar en kort fras på pianot och inväntar sedan under tystnad någon form av 

respons från adepten). Han tittar bort. Efter en liten stund gör jag ett avslut och byter ut 

virveltrumman mot en cymbal. Han tittar upp, slår några slag på den och tittar sedan bort. 

                                                

217 Lärare, information om Mikael, e-mejl, 2012-10-10.  
218 Lärare, information om Mikael, e-mejl, 2012-10-10.  
219 Se s.36. 
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Jag bekräftar hans slag, och återgår därefter till koden med formen ”fråga-svar”. Mikael 

återupptar inte sitt spel. Jag övergår efter ett tag till att huvudsakligen växla mellan olika 

instrument, och Mikael spelar oftast några slag när jag precis har ställt fram instrumentet. 

Något senare sträcker jag fram olika typer av mjuka bollar. Han för dem till munnen, 

smakar på dem och slår dem mot läpparna. Mot slutet av sessionen introducerar jag 

flöjterna. Han försöker slå sig själv med dem, och jag håller därför fast dem i ena änden. 

När jag spelar avslutningsmelodin gungar han med.  

5.5.2 Session 2-14 

Session 2-14 följer i stort sett samma mönster som session 1. Mikael körs till rummet i 

rullstol och får sedan hjälp att flytta över till stolen.  

När jag gör avslut och ställer fram ett nytt instrument slår Mikael några gånger på 

instrumentet. Han återupptar inte sitt spel när jag spelar koden ”fråga-svar”. Jag gör därför 

inledningsvis ofta avslut och byter instrument, i syfte att stimulera honom att spela. Han 

spelar under korta ögonblick, och vänder sig sedan bort. Vår samverkan blir upphackad 

och ryckig. Jag drar efterhand ned på antalet instrumentbyten och utökar samtidigt tiden 

för inväntan av respons i koden ”fråga-svar”. Vid ett fåtal tillfällen återupptar Mikael då 

sitt spel. Han slår emellertid inte fler slag än han tidigare gjort. Efter några slag vänder han 

sig bort. Det uppstår inget flyt i vårt musikaliska samspel, ej heller i vår samverkan. 

Mikael stoppar allt jag sträcker fram i munnen och smakar ibland även på instrumenten. 

Jag sträcker vid några tillfällen fram trumstockar. Han tar emot dem, stoppar dem i 

munnen och försöker sedan slå sig själv med dem. Han provar aldrig att spela med dem på 

instrumenten. Jag erbjuder honom därför huvudsakligen mjuka föremål, med vilka han inte 

kan skada sig.  

Under session 4 placerar jag en virveltrumma under Mikaels fötter. Mikael tittar ned på 

sina fötter. Jag håller därför kvar vid strategin att placera en trumma under hans fötter 

under kommande sessioner. Efter några sessioner börjar han slå ihop sina tår på 

virveltrumman, vilket jag bekräftar med spel på pianot. Han spelar längre stunder med sina 
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tår/fötter än han gör med sina händer. Vi kan spela hela melodier. Ibland övergår han från 

att spela med fötterna till att gunga med hela kroppen. Hans gungande är rytmiskt och han 

fokuserar mig. Jag väljer därför att bekräfta hans gungande. Inom kort växlar han då 

tillbaka till att spela med sina fötter igen.  

5.5.3 Session 15 

Under pass 15 börjar Mikael klappa händerna och bilda ljud när jag spelar koden ”fråga-

svar”. Han fokuserar samtidigt mig, och jag väljer därför att bekräfta uttrycken i fråga. Han 

skrattar när jag gör det, och börjar därefter gunga taktfast med överkroppen. Jag går då 

över till en annan kod/melodi, och bekräftar hans gungande. Efter en kort stund börjar han 

spela på det instrument jag ställt fram. Han slår på instrumentet några gånger och stannar 

sedan upp. Jag går då tillbaka till koden ”fråga-svar”. Han fokuserar mig, och svarar med 

handklappar och ljudbildning, vilket jag bekräftar. Han skrattar och börjar sedan spela på 

instrumentet.  

Jag presenterar en bjällra och ett par trumstockar i tyg med mjuk stoppning. Bjällran bryr 

sig Mikael inte om. Trumstockarna tar han emot. Han stoppar dem i munnen, slår lite på 

sig själv och släpper dem sedan i golvet. 

5.5.4 Session 16-18 

Under session 18 presenterar jag återigen bjällran för Mikael. Jag presenterar även ett ägg. 

Han intresserar sig för och spelar under en längre stund med båda två. I övrigt följer 

session 16-18 samma mönster som session 15. Mikaels fokus är huvudsakligen på mig 

och/eller instrumenten. 

5.5.5 Session 21 

Jag sitter vid pianot, spelar välkomstmelodin och tittar på instrumentuppställningen, en 

virveltrumma. Mikael körs in i rummet i rullstol, och får hjälp att flytta över till stolen. 

Han slår några slag på trumman, vilket jag bekräftar. Jag byter instrument och han börjar 

gunga. Jag bekräftar hans gungande och han börjar inom kort spela på instrumentet. Han 
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ler, och vi spelar en och samma melodi två gånger. När jag gör avslut skrattar han och 

klappar händerna. Han får spela på olika instrument och jag bekräftar både spel och 

gungning. Efter att ha gungat en stund återupptar han hela tiden sitt spel. Vid ett tillfälle 

spelar vi en och samma melodi/kod flera gånger och han spelar länge och kraftfullt. Han 

slutar därefter att spela och gunga, men vänder sig inte bort. Vi sitter tysta en stund. Han 

börjar sedan spela igen, vilket jag bekräftar. Han slutar att spela. Jag tystnar. Han 

återupptar sitt spel och jag bekräftar. Han ler. Efter en stund gör jag ett avslut och han tar 

då bort handen från instrumentet. Han sitter tyst en stund och börjar sedan sjunga ”bä, bä, 

bä”, vilket jag bekräftar. Han skrattar, börjar spela igen och växlar därefter mellan att spela 

och att gunga. Ibland gungar och spelar han samtidigt. Jag bekräftar. Vid ett tillfälle, mot 

slutet av sessionen, bekräftar jag inte hans gungning. Inom kort börjar han spela på 

instrumentet igen, och vi spelar melodin ett par gånger. Jag gör avslut. Han skrattar.    

5.6 Resultat av arbetet med Maria och Mikael 

Under vår första tid ihop kördes Maria in i rummet i rullstol, och i den ville hon sedan ofta 

sitta kvar. Vid något tillfälle satte hon sig på golvet. Första gången vi sågs ville hon 

inledningsvis inte stanna kvar i rummet. I rullstol och på stol satt Maria ofta hopsjunken 

över instrumenten, och hon växlade sällan fokus mellan dels olika instrument, dels 

instrumenten och mig. Vid våra sista möten kördes Maria i rullstol till FMT-rummet. 

Utanför rummet klev hon ur den på eget initiativ, varpå hon gick in i rummet och satte sig 

på stolen. Hon satt mestadels med fötterna i golvet och kroppen upprätt, och hon växlade 

snabbt fokus mellan dels instrumenten och mig, dels olika instrument.  

När Maria och jag inledde vårt arbete arbetade hon huvudsakligen med vänster hand, och 

aldrig med båda händer samtidigt. Hon spelade inte med samtliga trumstockar, och kastade 

ett flertal av de föremål jag lämnade över i golvet, direkt eller efter att ha spelat en stund. 

Hon ville ibland inte lämna ifrån sig föremål när jag sträckte fram mina händer för att få 

dem tillbaka. Nionde gången vi sågs började hon dels spela med dubbelklubban, dels växla 

med gott flyt mellan två cymbaler, ett slag på varje instrument. Under session 11 började 

hon växla med gott flyt mellan virveltrumma och cymbal i både höger och vänster sida, ett 

slag på varje instrument. I slutet av vår tid tillsammans växlade hon relativt konsekvent 
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mellan vänster och höger hand, och hon spelade med båda händer samtidigt, parallellt med 

två separata trumstockar på två olika trummor. Hon spelade med samtliga trumstockar, och 

kastade sällan föremål i golvet. Hon sträckte fram trumstockarna när jag gjorde avslut, 

d.v.s. innan jag hann sträcka fram mina händer.  

Marias pappa berättar att Maria efter en dryg termin med FMT börjat ta fler initiativ till 

aktiviteter utomhus. Tidigare ville hon helst sitta inne och lyssna på musik.220 En lärare 

noterar i början på vårterminen att Maria börjat titta upp när någon kommer in i 

hemklassrummet. Tidigare reagerade hon sällan utan satt fortsatt försjunken i sitt eget 

arbete.221  

Mikael var mot slutet av vår tid tillsammans mer närvarande i situationen än han var 

inledningsvis. Han fokuserade mig och instrumenten i högre grad och tog fler initiativ 

under de senare sessionerna. Han gav mot slutet ofta uttryck för glädje, vilket han tidigare 

inte gjort och började spela längre stunder med sina händer.  

  

                                                

220 Marias far, information om Maria, telefonsamtal inför filmredovisning, 2012-01-12. 
221 Lärare, information om Maria, samtal, 2012-02-28.  
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6 Resultatsammanfattning och diskussion 

En individ samverkar väl när han eller hon är närvarande i situationen, inväntar och ger 

utrymme för motpartens initiativ, svarar på motpartens kommunikation/tar initiativ, 

anpassar sina uttryck så att de motsvarar motpartens kommunikationsbehov och 

kontrollerar hur meddelanden tolkas.222  

Maria var inledningsvis ibland tveksam till att närvara i situationen. Första gången vi sågs 

försökte hon lämna rummet, och i början av session 3 vände hon sig delvis bort från mig. 

Sannolikt kände hon sig inte trygg i rummet och/eller med mig. För att få Maria att känna 

sig trygg inledde och avslutade jag i enlighet med FMT-metoden varje session på ett och 

samma sätt, och vi utgick i arbetet från moment hon behärskade. Jag sökte vidare kontakt, 

men inväntade hennes initiativ, vilka jag sedan följde och bekräftade. Hennes tempo fick 

styra. Jag undvek tvingande inslag och försökte skapa möjligheter för henne att påverka 

situationen. Vid överlämning av föremål bytte vi inledningsvis med varandra, och hon fick 

hela tiden välja var hon ville sitta. Från och med session 2 gjorde Maria aldrig någon 

ansats att gå, och hon var närvarande i situationen så länge hon fick styra den, vårt 

musikaliska samspel flöt på och hon fann saker intressanta. Ju mer engagerad hon blev i 

det vi gjorde, desto mer korrigerade hon själv sin sittställning. Hon satte sig tillrätta och 

fokuserade instrumenten. 

Maria tog från första stund många initiativ, och hon kontrollerade hur de meddelanden hon 

skickade ut tolkades, två av grundprinciperna för en god samverkan. Vid vårt första möte, 

innan vi kommit igång med FMT, klappade hon exempelvis på olika ställen på sin kropp 

och kontrollerade att jag klappade på motsvarande ställen på min kropp.  

Marias intresse för mina initiativ i vår samverkan, en annan av grundprinciperna för en god 

samverkan, var inledningsvis inte särskilt stort. Hon tittade sällan upp från det instrument 

hon arbetade med och förkastade snabbt ett flertal av de föremål jag sträckte fram. Hennes 

                                                

222 Se s.31, s.37-38. 
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brist på intresse för mina initiativ hängde emellertid inte samman med ett bristande intresse 

för att samverka. Hon tog hela tiden initiativ till musikaliskt samspel. Om jag slutade att 

spela, så uppmärksammade hon det. När bekräftelse uteblev slutade hon till sist att spela 

och kastade stocken, vilket jag uppfattade som ett uttryck för frustration. De gånger Maria 

förstod mina initiativ, d.v.s. förstod sig på den trumstock jag lämnade över eller den 

uppställning jag introducerade, accepterade hon dem. Det var, som jag tolkade situationen, 

när hon inte förstod hon blev frustrerad och drog sig undan.  

I syfte att öka Marias acceptans för främmande föremål och situationer, och därmed även 

hennes intresse för mina initiativ i vår samverkan, gick jag tillväga på följande sätt. De 

föremål och situationer hon förkastade presenterade jag upprepade gånger, men vid olika 

tillfällen. När hon förkastade någonting gick jag snabbt vidare till någonting jag visste att 

hon tyckte om och behärskade i syfte att dels hålla vår samverkan igång, dels inte påverka 

hennes självförtroende och självkänsla negativt. Jag ville inte orsaka frustration, utan 

försökte, såsom FMT-metoden förordar, skapa en situation i vilken Maria kunde uppleva 

att hon lyckades.223 Enligt både FMT-metoden och OIVA-projektet bildar bekanta och 

trygga aktiviteter en grund för samverkan/samspel, i vilken/vilket variationer och 

överraskningar på lagom nivå sedan kan vidga individens uppfattning av omvärlden.224 

Stimuli och mångsidiga sinnesupplevelser utvecklar individens förmåga att dels använda 

sina sinnen, dels förstå det som han/hon förnimmer. Individens medvetenhet om och 

intresse för omgivningen, vilket i förlängningen även inbegriper kontakt med andra 

individer, kan därför stärkas genom sinnesaktivering.225  

De saker Maria valde att utforska lät jag henne undersöka i lugn och ro, exempelvis hur det 

låter om man slår med vänster hand i förhållande till hur det låter om man slår med höger 

hand. Hon fick i enlighet med FMT-metoden styra sin egen utforskning av de stimuli jag 

tillhandahöll.226 Efterhand blev de främmande föremål och situationer jag presenterade 

                                                

223 Se s.37. 
224 Se s.34, s.35, s.37. 
225 Se s.34. 
226 Se s.36. 
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bekanta. Hon införlivade dem i sin referensram. På det sättet lärde hon bl.a. känna 

dubbelklubban. Ju fler föremål och situationer hon började behärska, desto självsäkrare 

uppträdde hon i rummet och i sin samverkan med mig. Ju bättre hon förstod betydelsen av 

olika sinnesförnimmelser, däribland mina initiativ, desto mer ändamålsenligt reagerade 

hon på dem.227 Hon fick bättre ordning på den värld vi delade och vi kunde dela allt mer 

med varandra. Marias intresse för omgivningen i allmänhet tycks i viss mån ha ökat 

parallellt. Efter en dryg termin i FMT började hon ta fler initiativ till aktiviteter utomhus än 

hon tidigare gjort, enligt hennes pappa.228 Huruvida Marias framsteg utanför FMT-rummet 

har någon koppling till hennes framsteg i FMT-rummet är emellertid svårt att veta. Frågan 

kan inte besvaras inom ramen för denna undersökning.  

Maria hade ibland svårt att anpassa sina uttryck så att de motsvarade mina 

önskemål/”behov”229 i situationen, ännu en grundprincip för en god samverkan. Hon ville 

ibland inte lämna ifrån sig föremål när jag sträckte fram mina händer för att få dem 

tillbaka, och hon kastade många föremål i golvet, omgående, sedan hon undersökt dem 

eller sedan hon spelat med dem en stund. Jag korrigerade aldrig icke ändamålsenliga 

uttryck. Atmosfären skall i FMT vara tillåtande.230 En god samverkan bygger på 

frivillighet.231 Inledningsvis fick Maria därför spela ganska länge med den trumstock hon 

först valt att ta emot, och de gånger jag provade att byta föremål väntade jag tyst tills hon 

bestämt sig för hur hon ville göra. När Maria kastade ett föremål sträckte jag fram ett 

annat.  

Enligt FMT är det viktigt att terapeuten uppfattar och anpassar sig till förändringar hos 

adepten, så att adepten kan komma vidare i sin utveckling.232 Efter några sessioner började 

Maria ibland ge uttryck för att vilja lämna tillbaka föremål. Jag sträckte då ut en hand och 

tog emot föremålet/föremålen. När hon lämnade tillbaka flöjter bekräftade jag 

                                                

227 Se s.34.  
228 Se s.47.  
229 En FMT-terapeut har i FMT-rummet inga behov i egentlig mening, men ett gott samspel/en god 

samverkan kännetecknas bl.a. av att båda parter anpassar sina uttryck efter motpartens behov.  
230 Se s.37. 
231 Se s.37. 
232 Se s.37. 
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inledningsvis den handlingen på pianot. Maria slutade aldrig helt att kasta föremål, men 

mot slutet av vår tid tillsammans gjorde hon det sällan. Hon räckte då även över föremål 

redan när jag gjorde avslut på pianot, d.v.s. innan jag hunnit sträcka fram mina händer. 

Hon började anpassa sina uttryck så att de motsvarade mina behov, precis som jag försökte 

anpassa mina så att de motsvarade hennes.   

Inledningsvis arbetade Maria huvudsakligen med vänster hand. Jag försökte med jämna 

mellanrum stimulera henne att använda även sin högra hand, och med tiden valde hon allt 

oftare att spela med först vänster och sedan höger. I början av vårt arbete arbetade hon 

aldrig med båda händer samtidigt, och hon accepterade inte dubbelklubban. Jag fortsatte att 

presentera den. Hon tog den till slut till sig och kunde med hjälp av den arbeta med båda 

händerna samtidigt, parallellt. I slutet av vår tid tillsammans spelade hon samtidigt, 

parallellt med två separata stockar. Maria och jag arbetade inte med ett stort antal koder, 

men hon ökade inte desto mindre sin rörelserepertoar markant, vilket är ett av målen i 

FMT.233 Med en ökad rörelserepertoar ökar individens handlingsmöjligheter, även i 

samverkan med andra234. I FMT-rummet kunde vi efterhand engagera oss i allt fler 

handlingar tillsammans.  

I uppställningar med två instrument hade Maria inledningsvis svårt att växla fokus mellan 

dels instrumenten, dels instrumenten och mig. Hon fastnade ofta för ett av instrumenten. 

Med tiden började hon växla allt snabbare mellan de olika instrumenten, och hennes 

förmåga att växla fokus mellan instrumenten och mig stärktes parallellt. Ju bättre Maria 

blev på att växla fokus mellan det hon gjorde och mig desto starkare blev vår kontakt, 

vilket gjorde det lättare för oss att samverka. Enligt en av lärarna på skolan försjönk Maria 

mindre i sitt eget arbete i skolan mot slutet av sin tid i FMT än hon tidigare gjort.235 

Kanske hade hon allmänt sett utvecklat en godare förmåga att växla fokus.  

Det tog lång tid för mig och Mikael att få igång en egentlig samverkan. Han närmade sig 

                                                

233 Se s.20.  
234 Se s.37.  
235 Se s.47.  
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tidigt instrumenten, men hans intresse för dem var kortvarigt. De stunder han inte spelade 

bröts kontakten mellan oss. Han var då inte längre närvarande i situationen, och svarade 

inte på mina försök att via koden ”fråga-svar” få igång ett musikaliskt samspel. Jag såg ett 

antal möjliga förklaringar till att min och Mikaels samverkan inte kom igång. Jag anade för 

det första att jag hade för bråttom, inte inväntade hans respons/initiativ länge nog. Mikael 

spelade korta stunder och vände sig sedan bort. En individ som vänder bort blicken och 

tystnar kan enligt OIVA-projektet vilja ta en paus i samspelet, som sedan ofta kan 

återupptas när individen fått vila en stund.236 Individer som befinner sig på en tidig 

utvecklingsnivå vad gäller förmågan att samspela kan även behöva mer tid än andra för att 

uttrycka sig237. I FMT skall adepten medverka av fri vilja, och terapeuten skall i sin 

samverkan med adepten invänta dennes/dennas initiativ.238 För det andra anade jag att jag 

inte skapade tillräckliga förutsättningar för Mikael att medverka och påverka situationen, 

en annan utgångspunkt för samverkan i FMT.239 De föremål Mikael fattade intresse för 

fick han från första stund utforska så länge han ville, och han undersökte dem med 

munnen, likt ett litet barn. Kanske hade han fullt upp med sitt perceptuella undersökande. 

Hade jag inledningsvis feltolkat hans funktionsnivå och lagt arbetet på en för honom 

olämplig nivå? 

I syfte att stödja min och Mikaels samverkan försökte jag för det första ge honom mer 

utrymme att bearbeta och svara på mina initiativ: överlämning av föremål och musikaliska 

”frågor”. Jag började invänta eventuell respons från honom under en längre tidsrymd än 

jag tidigare gjort. Det hjälpte delvis. Vid ett fåtal tillfällen återupptog han sitt spel. Det 

bröts emellertid lika snabbt som tidigare.  

För det andra försökte jag tydliggöra vår samverkan och vårt musikaliska samspel genom 

att förstärka de impulser Mikael fick när vi väl samspelade musikaliskt genom att placera 

en virveltrumma under hans fötter. Via vibrationer kan nervimpulser väckas, vilket kan 
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göra en individ medveten om den kroppsdel som berörs. Vibrationer kan även sätta igång 

en från början omedveten rörelse.240 Vid förmedling av information från omvärlden stödjer 

vidare olika sinnen varandra, vilket både FMT-metoden och OIVA-projektet lyfter fram.241 

När jag och Mikael spelade alstrade virveltrumman vibrationer, fortplantade från pianot. 

Mikael uppfattade vibrationerna från trumman. De gjorde honom mer närvarande i 

situationen, vilket stärkte vår kontakt. Inom kort började han spela med sina fötter, och han 

spelade längre stunder med dem än han gjorde med sina händer. Vi kunde plötsligt spela 

hela melodier, vilket han tycktes uppskatta. Han började gunga med kroppen till musiken.  

För det tredje försökte jag öka Mikaels möjligheter att medverka och påverka situationen 

genom att uppmärksamma och ta fasta på fler uttryck än uteslutande spel med händerna på 

instrumenten. När en adept börjar spela på ett instrument slutar terapeuten i FMT normalt 

sett att bekräfta andra typer av uttryck.242 Så gjorde jag med Mikael under vår första 

session. Under förutsättning att Mikael hade fullt upp med sitt perceptuella undersökande 

gick jag kanske för fort fram. Samverkan i FMT börjar trots allt med bekräftelse av det 

uttryck adepten själv väljer att svara med.243 Jag tog därför ett steg tillbaka och började 

bekräfta andra typer av uttryck. När jag gjorde det tog vår samverkan och vårt musikaliska 

samspel fart. Ju fler möjligheter Mikael fick att påverka situationen, desto mer lustfylld 

tycktes han uppleva den. Han skrattade och klappade händerna. Enligt såväl FMT-metoden 

som OIVA-projektet stimulerar en lustfylld situation individen till aktivitet.244 Det visade 

även mitt arbete med Mikael. Ju mer upprymd han blev, desto oftare och snabbare 

återupptog han sitt spel med händerna sedan han stannat upp i det. Han började även hålla 

igång sitt spel med händerna under längre stunder än han tidigare gjort. Att just ta 

initiativ/svara på motpartens kommunikation är som nämnts ovan en av grundprinciperna 

för en god samverkan. Att vara närvarande i situationen, vilket Mikael var under våra sista 

sessioner, är en annan. Under vår sista session upplevde jag därtill vid åtminstone ett 

tillfälle att Mikael kontrollerade hur hans uttryck tolkades, en tredje grundprincip. Han 
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spelade några slag och stannade sedan upp, spelade några slag igen och stannade upp, 

varpå han log. 
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7 Slutsats 

Syftet med mitt examensarbete har varit att undersöka om, och i sådant fall hur, man i 

FMT kan stimulera en individ att utveckla sin förmåga att samverka. Det har jag gjort med 

utgångspunkt i följande frågeställning: Hur kan FMT-metoden användas för att påverka 

förmågan att samverka?  

Min slutsats är att man i FMT med stöd av ett antal av metodens principer kan stimulera en 

individ att utveckla sin förmåga att samverka i FMT-rummet. Det är med andra ord fullt 

möjligt att komma vidare i det terapeutiska arbetet i FMT, som utgår från och bygger på en 

samverkan mellan terapeut och adept, om än adeptens förmåga att samverka inledningsvis 

är svag. Huruvida en förbättrad förmåga att samverka i FMT-situationen avspeglar sig 

även i andra samspelssituationer, utanför FMT-rummet, framgår inte av min undersökning. 

För att besvara den frågan krävs vidare forskning.  

Inom ramen för och med vägledning av FMT-metoden tycks individens förmåga att 

samverka kunna påverkas dels i den mån terapeuten förmår etablera en positiv/god 

samspelsmiljö, dels av den sinnes- och rörelsestimulering som erbjuds. I en positiv/god 

samspelsmiljö stimuleras förmågan att samspela/samverka, vilket är nödvändigt för att den 

skall kunna växa till; förmågan att samspela/samverka utvecklas i interaktion med andra. 

Via sinnesstimulering kan individens förmåga att dels använda sina sinnen, dels förstå det 

som han eller hon förnimmer, utvecklas. Ju bättre en individ förstår sina 

sinnesförnimmelser, desto lättare blir det för honom eller henne att reagera på dem och att 

agera på ett ändamålsenligt sätt, vilket inverkar på förmågan att samverka/samspela med 

andra. En utökad rörelserepertoar ger fler handlingsmöjligheter och därmed fler sätt att 

samverka/samspela på. 

En god samspelsmiljö etableras i FMT huvudsakligen med utgångspunkt i följande 

principer: 

− terapeuten skall placera sig i adeptens fokus och anpassa miljö, verksamhet och 

stimuli till adeptens funktionsnivå 
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− terapeuten skall invänta adepten och dennes/dennas initiativ 

− terapeuten skall utgå från och följa adeptens initiativ och tempo 

− terapeuten skall bekräfta individens uttryck, medvetna eller omedvetna 

− terapeuten skall skapa en trygg men lustfylld miljö/atmosfär 

− terapeuten skall respektera adepten som en jämlik individ och aldrig använda 

tvingande medel; adepten äger sin egen utveckling och skall alltid ha möjlighet att 

påverka situationen  
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