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Sammandrag 
 

 

 

Jag beskriver i detta examensarbete FMT-metoden – Funktionsinriktad MusikTerapi. Jag 

berättar också om arbetet med två av de adepter jag haft under min praktiktid i FMT-

utbildningen. Den ena är en kvinna som drabbats av traumatisk hjärnskada, den andra en 

kvinna som fått diagnosen Maladaptiv stressreaktion. 

 

Mina frågeställningar är: Hur kan FMT stärka självkänslan, skapa en positiv kropps-

uppfattning och nya handlingsmöjligheter hos personer med olika funktionsnedsättningar.  

 

Min slutsats är att personer genom FMT får den tid de behöver, och erbjuds goda 

förutsättningar, för att bearbeta och utveckla kroppens olika funktioner, med utgångspunkt 

ifrån sin egen utvecklingsnivå. Därigenom ger arbetet med FMT individer möjlighet att 

uppnå ökade handlingsmöjligheter, en positiv kroppsuppfattning och stärkt självkänsla. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, Traumatisk hjärnskada, 

Maladaptiv stressreaktion, självkänsla, positiv kroppsuppfattning 
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1  Inledning 
 

 

 

”Du har två ögon som du kan se med, och munnen kan du bland annat le med. Och du kan 

smaka och du kan höra, och själv bestämma vad du vill göra. Och du kan lukta på en 

apelsin, och du kan känna med handen din” (Doornbos 2002, s. 20).  

 

Nu är det inte så enkelt, som Gunnar Smideman, en av våra lärare vid Musikhögskolan 

Ingesund brukade säga. Det är så mycket som ska stämma i våra kroppar för att vi ska 

klara av det, som det sjungs om i den lilla barnsången jag citerade ovan, och alla andra 

krav som ställs på oss människor i livet. Ju mer jag läser om hjärnan, kroppen och dess 

funktioner, desto mer förundrad blir jag över hur allt egentligen kan fungera så bra som det 

gör i en människokropp i de allra flesta fall. Människan är sannerligen ett fenomen. 

 

Jag är så glad att jag fick möjlighet att gå utbildningen i Funktionsinriktad MusikTerapi – 

FMT, i Arvika under de här tre åren. Jag hoppas innerligt att jag med mina nyvunna 

kunskaper ska kunna få vara till nytta för någon medmänniska, få ge lite av min tid här på 

jorden till den som önskar att någon går bredvid i de många små stegen framåt. 

 

Jag är mycket tacksam för det stöd jag har fått under min studietid från vänner, familj och 

lärare. Jag hade inte klarat detta utan all uppmuntran. TACK!  

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med mitt examensarbete är att sprida kunskap om, och öka intresset för FMT. Jag 

vill också undersöka hur FMT kan stärka personers självkänsla, och på vilket sätt metoden 
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kan skapa en positiv kroppsuppfattning och öka handlingsmöjligheter hos personer med 

funktionsnedsättningar.  

  

Mina frågeställningar är: Hur kan FMT stärka självkänslan, skapa en positiv kropps-

uppfattning och nya handlingsmöjligheter hos personer med olika funktionsnedsättningar? 

 

 

 

1.2 Upplägg och disposition 
 

I första delen av detta examensarbete, vilket består av tre delar, beskriver jag min egen 

bakgrund, musikterapins historia i korthet och berättar lite om musikterapi i Sverige idag. I 

arbetets andra del, finns fakta om FMT-metoden, förvärvade traumatiska hjärnskador och 

stress/Maladaptiv stressreaktion. Där beskriver jag också FMT-arbetet med två av de 

adepter med vilka jag haft praktik under min utbildning till FMT-terapeut vid Musik-

högskolan Ingesund. Den avslutande delen innehåller resultat, resultatsammanfattning/ 

diskussion, slutsats och källförteckning. 

 

 

 

1.3 Min bakgrund 
 

Jag har haft musik med mig från barndomen. Mamma spelade dragspel (och gör det fort-

farande) och min pappa spelade gitarr. Pappa dog tidigt i mitt liv, men jag har alla hans 

gitarrnoter kvar, och minnesfragment av att han övade klassisk musik. Mammas övande på 

dragspelet inför spelningar hon hade, finns tydligt kvar i mitt minne. När vi hade fest 

hemma, kom ofta instrumenten fram, och folk sjöng och var glada. Jag och mina tre syskon 

har spelat i musikskolan och fått egna gitarrer. Pappa köpte oss också ett piano, då var 

glädjen stor! Det var ju dyrt, och lyxigt med eget piano. 
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Tidigt i mitt liv förstod jag att musik hjälpte mig att må bra, både fysiskt och psykiskt. Att 

röra sig till musik var roligt och kändes bra i kroppen. Att spela tillsammans med andra, 

gav mig mycket socialt, och att lyssna på musik, liksom att spela själv, hjälpte mig att ge 

mina känslor och tankar utrymme. När det var dags att söka till gymnasiet föll mitt val på 

Musiklinjen. Jag hade vaga planer på att därefter studera till musiklärare men jag tyckte att 

alla andra spelade mycket bättre än jag. Jag var livrädd för antagningsproven och därför 

vågade jag inte ens söka till några utbildningar. 

 

När jag så fick mina fem barn blev musik en självklar del i vardagen. Vi har sjungit mycket 

tillsammans, och de har som de flesta barn tyckt om musik. Jag har också kunnat följa 

deras utveckling i musicerandet då de spelat i kommunens musikskola, och jag har sett att 

musiken betytt samma sak för dem som den gör för mig: glädje, lust, samvaro, avkoppling, 

styrka, tröst och ett stärkande av mitt jag. 

 

Jag har alltid varit nyfiken på människor omkring mig och på hur de fungerar. Många 

trevliga bekantskaper har jag fått genom att våga närma mig och ta kontakt med 

människor. Jag tycker som Lasse Hjelm (FMT-metodens grundare): Människan är ett 

fenomen. Vi människor är så olika, och har så olika förutsättningar i livet. Vissa betraktas 

som annorlunda och avvikande, men om jag närmar mig och verkligen ser människan 

framför mig, finner jag att vi alla är så lika. En fråga som har blivit stor inom mig är: 

Varför kan inte alla få leva sitt liv och tillåtas vara i gemenskap med andra på sina egna 

villkor och efter sina egna förutsättningar? 

 

De här tankarna har gjort att jag har velat arbeta med människor i någon form, och så har 

det blivit. I de olika yrken jag haft (personlig assistent, vårdbiträde på äldreboenden och 

barn-/ungdomsledare i Svenska Kyrkan) har jag alltid kunnat finna vägar att använda 

musik till glädje och nytta för människor. De individer jag mött i mitt arbete har gett mig 

tankar och funderingar kring musikens förmåga att väcka lust och motivation till handling. 

Jag har lagt märke till att de allra flesta har någon sorts relation till musik och att den är ett 

mycket användbart medel att aktivera människor på olika sätt. 
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Dessa tankar växte till sig, och jag kände en ökad lust till att utbilda mig inom området. 

Våren 2010 upplevde jag att det var dags för mig att på allvar ta tag i de här funderingarna. 

Eftersom mina barn då blivit äldre och jag kunde hitta lite mer tid för mig själv, började jag 

söka utbildningar via internet. Jag sökte på ordet ”musikterapi” och fann precis det jag 

omedvetet var ute efter: FMT – Funktionsinriktad Musikterapi. Metoden verkade passa 

väldigt många olika människor, i alla åldrar, och det fångade mitt intresse. 

 

Jag kanske inte visste exakt vad jag gav mig in på när jag påbörjade utbildningen efter att 

ha blivit antagen. Nu när jag är inne på mitt tredje och sista år, längtar jag efter att få börja 

arbeta med FMT på allvar. Metoden växer hela tiden i mina ögon. Jag ser att den kan 

användas inom många områden i samhället, och att behovet är stort, är min övertygelse. 

 

Jag arbetar för närvarande som barn-/ungdomsledare i Svenska Kyrkan. I vårt stift pratar vi 

just nu om att vi som kyrka ska vara ”aktörer för välfärd”. Vi har erbjudits att delta i ett 

projekt (pågår 2012–2014) som går ut på att församlingarna ska arbeta med social ekonomi 

(vilket Svenska Kyrkan i och för sig redan gör). Det betyder att kyrkan som ideell sektor 

ska bidra till det goda samhället och den gemensamma välfärden, motverka utanförskap, 

sätta människan i fokus, arbeta diakonalt på nya kreativa sätt och möta vår tids sociala 

utmaningar. Allt detta kan vi göra genom att utnyttja kompetens och resurser i 

församlingarna på ett nytt sätt. Därmed kan församlingens diakonala profil behållas och 

breddas (Svenska Kyrkan Västerås Stift, 2012).  

 

Det här tycker jag stämmer mycket väl in, nu när jag så småningom avslutat min utbildning 

till FMT-terapeut. Genom att erbjuda människor i vår kommun FMT, kan jag som 

medarbetare i min församling, faktiskt bidra med lite av det som projektet ovan syftar till. 

Min kunskap som FMT-terapeut kan bli till nytta för många, och min önskan är att jag ska 

få möjlighet att arbeta med FMT i min tjänst i församlingen.      
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2  Bakgrund 
 

 

 

I Nationalencyklopedin (2009)  förklaras ordet musikterapi på följande sätt: ”benämning 

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

och/eller utveckla olika fysiska och psykiska funktioner” (Nationalencyklopedin band 12 

2009, s. 222). 

 

Even Ruud (pianopedagog, fil. kand, Master of Music Therapy och lektor i musikterapi 

och musikpedagogik) menar att ”Musikterapin kan ses som en hjälp att ge nya 

handlingsmöjligheter.” (Ruud 1980, s. 55). 

 

Lasse Hjelm utvecklade en ny behandlingsmetod, Funktionsinriktad MusikTerapi. Han 

beskriver den i sin bok: ”FMT-metoden erbjuder en unik och specifik rörelseterapi, en 

neuromuskulär, fast strukturerad behandlingsmetodik i trygga lustbetonade former. Det 

handlar om en ickeverbal behandling, där musiken utgör en ledande, bekräftande och 

inspirerande ingrediens.” (Hjelm 2005, s. 12). Hjelm sa att ”Man kan inte organisera en 

hjärna med ord- man kan inte organisera en människa med ord.” (Hjelm 2005, s. 274 ). 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia 
 

De flesta människor har erfarenhet av att musikupplevelser kan beröra djupt, finnas kvar 

långvarigt och sätta spår i kropp och själ. Det är ingen ny erfarenhet i den mänskliga 

kulturen, utan verkar vara lika gammal som berättelsen om musik (Ruud 2001, s. 18). 

 

I alla tider och kulturer i historien har människan haft en tro på att man, med musik som en 

helande kraft, har kunnat lindra och bota det onda och sjuka. Musiken som terapiform har 
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använts på olika sätt, utifrån den rådande världs- och livsåskådning som tankar och 

handlingar i samhället präglats av. Olika uppfattningar om vad som orsakat det sjuka har 

funnits i olika epoker. Historiskt har tre huvuduppfattningar om vad sjukdom består i 

funnits: Magi, religion och logik/vetenskap. 

 

Magisk sjukdomsuppfattning: Människor trodde att demoner, onda andar eller andra 

magiska krafter fanns i den sjuke. En medicinman kunde då besvärja dessa, och driva ut 

dem med hjälp av sånger, rytmer från handklappningar, klockklanger m.m. 

 

Religiös sjukdomsuppfattning: En förtörnad Gud lade sjukdom på människan som ett straff 

för en synd eller ett brott. Då tog prästerna till musik som ett medel att blidka och få 

kontakt med guden/gudarna. Prästen sjöng, en kör kunde hjälpa till och en orkester med 

instrument kunde delta. Musiken påverkade också den sjukes stämningsläge. 

 

Rationell sjukdomsuppfattning: På 500-talet f.Kr. övergavs tankarna om att något över-

naturligt var orsak till sjukdomars uppkomst. Istället ansågs att sjukdomsframkallande 

processer i den sjuke själv var upphov till att hälsan förlorades. Idén om att det existerar en 

växelverkan mellan kropp och själ utformades. I Epidauros uppfördes ett tempel dit sjuka 

vallfärdade. Där kunde människor få terapi med andliga medel av präster, eller behandlas 

av läkare. Prästerna där använde sig av musik, dans, poesi, gymnastik, sport, tragedier och 

komedier. Detta kan ses som ett dåtida exempel på förhållandet mellan kultur och 

förebyggande hälsoarbete (Ruud 1980, s. 57–70). 

 

Genom hela antiken existerade ett samband mellan medicinska teorier, filosofi, människo-

syn och synen på musik. Många är de filosofer som påverkat nästan allt senare 

musikterapeutiskt tänkande; pythagorèerna, Platon, Aristoteles, stoikerna och epikuréerna 

(Ruud 1980, s. 71–85). Nämnas kan den antika etosläran – synen på musikens förmåga att, 

positivt eller negativt, påverka den lyssnandes karaktär (Nationalencyklopedin). Arabiska 

och judiska lärde anpassade också etosläran till sin musik och utvecklade den (Ruud 1980, 

s. 93).   
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De kyrkolärdes mest slående bevis för musikens läkande kraft återfinns i Gamla 

Testamentet (1 Sam 16:23). Där berättas om hur Saul tillfrisknande, när David spelade 

harpa för honom, vilket lindrade hans nedstämdhet (Ruud 1980, s. 93). 

 

Vid mitten av 1800-talet förändrades synen på den medicinska levnadsläran, bevarandet av 

hälsan, och musikens påverkningsmöjligheter. Forskarna ville ha empiriska fakta och 

musikterapin fick färre förespråkare (Ruud 1980, s. 106–110).   

 

Efter andra världskriget började i USA musikterapi användas till hjälp i rehabiliteringen av 

de många krigsoffren. Utbildningar startades vid amerikanska universitet, centra för 

forskning byggdes upp och snart etablerades musikterapin som forskningsområde och 

behandlingsdiciplin (Ruud 1980, s. 24). 

 

I Europa etablerades först 1959 en utbildning för musikterapeuter, vid Musikhögskolan i 

Wien. I många år var den utbildningen den enda i sitt slag i Europa (Ruud 1980, s. 25). 

 

I Norden kom en egen tradition av musikterapeutisk inriktning att växa fram. Till skillnad 

från den i USA och Europa rådande ”kliniska musikterapin” (som mest var riktad mot 

vuxenpsykiatrin), omtalades inriktningen i Norden som ”pedagogisk musikterapi” (Ruud 

1980, s. 26).  

 

 

 

2.2 Musikterapi i Sverige 
 

Musikterapi som begrepp har förekommit i Sverige från mitten av 1900-talet. Inte mycket 

dokumentation finns från den tiden, och kontakterna med grannländerna var sporadiska 

(Granberg 2007, s. 19). 

 

1974 hölls en första kort kurs i musikterapi i Sverige. Då föreläste lärare från Norge, 

Danmark och Tyskland. Där hade man kommit längre i ämnet. Samma år bildades SFM 
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(Svenska Förbundet för Musikterapi) vilket hade som syfte att verka för en utbildning i 

musikterapi. Flera av grundarna var musikpedagoger som började arbeta med personer 

med olika funktionsnedsättningar. De utvecklade musikverksamhet inom den pedagogiska 

musikterapin. Behovet av utbildning växte, och dessa förgrundsgestalter knöts till kurser 

och utbildningar utifrån sina erfarenheter. 

 

1981 startade den första kursen i musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 

Flera inriktningar växte fram, t.ex. musikpsykoterapi och Funktionsinriktad musikterapi, 

och etablerades vid olika utbildningsinstitutioner. Kungliga Musikaliska Akademin tog 

1983 initiativ till en konferens, och samlade de olika aktörerna för att se helheten. Syftet 

med konferensen var att ett fortsatt samråd mellan de inbjudna skulle leda till fördjupning 

och breddning av musikterapins tillämpning inom vårt land, och ge den en förbättrad och 

klarare ställning. 

  

Tre utbildningar fanns, och ett antal kurser. De tre utbildningarna var: Specialpedagogisk 

inriktning vid Sjöviks Folkhögskola, Psykodynamisk inriktning vid Kungliga Musik-

högskolan i Stockholm och Funktionsinriktad musikterapi vid Musikterapiinstitutet i 

Uppsala och vid Ingesunds Musikhögskola (Granberg 2000, s. 55–57). 

 

Idag används musikterapi, i olika former och med olika inriktningar, inom många 

områden, t.ex. hälso- och sjukvård, elevhälsa, rehabilitering/habilitering, och erbjuds till 

barn, vuxna och äldre. Sambandet mellan kultur och hälsa står också i fokus. Precis som 

internationellt präglas musikterapi i Sverige av mångfald och bredd. Här representeras 

området främst av tre relativt olika musikterapeutiska inriktningar: Funktionsinriktad 

musikterapi, psykodynamiskt grundad musikterapi och Guided Imagery and Music. 

Dessutom finns två andra metoder; Tomatismetoden (www.tomatis.se) och Ronnie 

Gardiner Rytmik och MusikMetod (RGRM-metoden; www.rgrm.se). De två sistnämnda 

benämns inte musikterapi (Paulander 2011, s. 25–26). 

 

Utbildningen i Funktionsinriktad musikterapi finns endast vid Musikhögskolan Ingesund. 

Tre kurser på halvfart om vardera 30 högskolepoäng ges under tre år, vilket ger totalt 90 

högskolepoäng. Grundläggande behörighet samt godkänt antagningsprov krävs. 



 12 

Utbildningen är i dagsläget under omformning. En ansökan om att få starta ett 

högskoleprogram i FMT 120 hp vid Karlstad Universitet är inlämnad. En översyn av hela 

utbildningsutbudet där pågår, då detta examensarbete skrivs, och beslut har inte kunnat tas 

i frågan ännu (Karlstad Universitet, 2013). 

 

Vid Kungliga Musikhögskolan (KMH) i Stockholm ges utbildning på magisternivå i 

musikterapi på psykodynamisk grund. Utbildningen ges på halvfart under två år och 

omfattar 60 högskolepoäng. Behörig att söka är den som har grundläggande behörighet, 

godkänt antagningsprov och godkänt resultat i kursen Musik och hälsa (30 högskolepoäng 

vid KMH eller motsvarande kurs). Den sökande ska också genomgå egenterapi (Paulander 

2011, s. 26). 

  

Guided Imagery and Music riktar sig mot professionella som arbetar med människor och 

förändring. Det är en privat utbildning som ges av Expressive Arts Stockholm AB. Den 

sökande behöver ha god psykodynamisk och musikalisk förtrogenhet. Utbildningen är 

uppdelad i två delar: Korta Musikresor (KMR) ett år, och en två-treårig del som leder till 

auktorisation som BMGIM terapeut (Expressive Arts 2012) (Paulander 2011, s. 25–26). 

      

 

 

2.3 FMT-metoden 
 

FMT är en neuromuskulär behandlingsmetod som utvecklats av musikpedagogen och 

musikterapeuten Lasse Hjelm under hans engagemang vid Folke Bernadottehemmet i 

Uppsala under 70–80-talet. Upptakten var ett musikprojekt som Hjelm inledde där, på 

uppdrag av Kommunala Musikskolan i Uppsala (Hjelm 2005, s. 15). Utifrån ett arbete med 

barn och ungdomar med grava funktionsnedsättningar, mest CP – Cerebral Pares, 

utvecklade sedan Hjelm metoden. Den utvidgades och kom att få en mycket bred bas i och 

med att Hjelms arbete kom att omfatta ett större antal funktionsnedsättningar samt sär- och 

grundskola (Hjelm 2005, s. 71, s. 133). Idag används FMT inom grundskola, 

grundsärskola, äldrevård, rehabilitering, habilitering, psykiatri, kulturskola m.m. 
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1987 bildade Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala, och samma år startade den första 

FMT-utbildningen, en treårig kurs på halvfart. Året efter godkände linjenämnden vid 

Ingesunds Musikhögskola materialet och utbildning startades även där (FMT-metoden 

2012). Idag finns utbildningen endast vid Musikhögskolan Ingesund. 

 

Vad är då Funktionsinriktad MusikTerapi?  

Det är en individanpassad musikterapiform som stimulerar människan till utveckling. I 

begreppet funktion innefattas bland annat: förmåga att kommunicera och samverka med 

omvärlden, att förstå och behandla sinnesintryck, minnesfunktioner, kroppskontroll, 

koncentrationsförmåga, andning, beteendemönster, initiativförmåga och självförtroende. I 

terapin strävas efter att ge människan en så god helhetsfunktion som möjligt, alltid utifrån 

individens egen funktionsnivå. 

 

Jag vill förklara begreppet helhetsfunktion: Via olika sinnen tar kroppen emot intryck från 

omvärlden. Signaler går till hjärnan och bearbetas där på olika nivåer. Hjärnan är beroende 

av en riklig mängd av olika sinnesintryck, för att kunna utvecklas och fungera (Ayres 

1988, s. 44). Informationen sammanställs och kan leda till att hjärnan ger kroppens olika 

delar order om att utföra en rörelse. När det görs, går sedan impulser via muskler och leder 

tillbaka till hjärnan, som återigen bearbetar, registrerar och småningom lagrar signalerna. 

Ett rörelseminne har uppstått. Det är detta Hjelm avser när han benämner FMT-metoden 

som neuromuskulär (s. 8). När hela kroppen och alla sinnena samverkar till en helhet 

innebär anpassning och inlärning ingen svårighet för hjärnan (Ayres 1988, s. 48). Då kan 

människan uppnå en god kroppsuppfattning, vilket kan leda till god självkänsla och bra 

förmåga att fungera i samverkan med andra i vardagen. 

 

Om det någonstans i individens utveckling och helhetsfunktion finns brister, kan problem 

uppstå hos individen. I FMT observeras hela människan av terapeuten, som försöker förstå 

var eventuella brister finns. Till hjälp finns en observationsmall. Den innehåller ett antal 

för FMT specifika observationspunkter som terapeuten utgår ifrån och som graderas 0–3.            

  

Arbetet i FMT bygger på samverkan mellan adept (benämning på den som får FMT) och 

terapeut, och utförs ickeverbalt. Som ett verktyg, i stället för samtal, används ett 20-tal 
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koder – specialskrivna melodier med en tillhörande specifik instrumentuppställning. Syftet 

med dessa är att stimulera och locka fram adeptens egen aktivitet och drivkraft, vilket är 

grunden i människans utvecklingsprocess. I arbetet med FMT sker ingen träning eller 

övning. Terapeut och adept arbetar tillsammans med utveckling.  

 

Metoden är bl.a. grundad på barnpsykologen Jean Piagets teorier om individers 

intellektuella utveckling, från barns sensomotoriska aktivitet fram till abstrakt tänkande i 

vuxen ålder. Enligt Piaget sker barns utveckling i fyra olika stadier. Varje utvecklingssteg i 

inlärningen måste förankras, för att nästa ska kunna ta vid (Piaget 2008, s. 7–12). 

 

En annan teoretiker vars arbete Hjelm hämtade inspiration och kunskaper ifrån var Jean 

Ayres, forskare vid University of Southern California. Hon forskade kring barns sensoriska 

integration (organisering av sinnesintryck), och utvecklade en behandlingsmetod för barn 

med perceptions- och inlärningssvårigheter samt beteendeproblem (Ayres 1988, s. 8). 

 

Hjelm inspirerades också i sitt utvecklande av metoden av docent Gunnar Kyléns forskning 

kring begåvning och begränsningar för utveckling hos människor med funktions-

nedsättningar. Den danske sjukgymnasten och gymnastikläraren Britta Holles arbete med 

den motoriska utvecklingen hos barn, med och utan funktionsnedsättning, var också en 

inspirationskälla för Hjelm i utvecklandet av FMT-metoden. 

        

I FMT används ett piano, olika slagverksinstrument och blåsinstrument, samt andra 

hjälpmedel och redskap. Terapeuten leder sessionen från pianot och adepten spelar på de 

olika instrumenten. Musiken är inte målet, musiken är ett medel till kommunikation och 

samverkan. Samverkan sker i en dyad – en tvåsamhet, och är ingen lärare/elevsituation. 

Det är av största vikt att adepten känner trygghet i terapisituationen. Vid varje terapitillfälle 

ska han/hon också alltid få känna tillfredsställelse över att ha lyckats. Det finns inget ”rätt 

och fel” i FMT. Det är terapeutens ansvar att leda adepten framåt, alltid utifrån dennes 

utvecklingsnivå och aldrig över gränsen för vad som är genomförbart för adepten. 

 

Att ge individen goda upplevelser är mycket viktigt för att motivera adepten till att gå 

vidare och våga anta nya utmaningar, i terapin, och i övriga vardagen. 
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Allt som sker i terapirummet ska förhoppningsvis kunna generaliseras och överföras till 

adeptens egen vardagsmiljö på olika sätt. Det kan till exempel handla om att bättre kunna 

hantera föremål, sitta lugnt i skolbänken och arbeta, att själv klara att sköta sysslor i 

hemmet, att hitta i sin omgivning eller att våga göra saker på eget initiativ. I FMT får 

fenomenet människan vara i fokus. 

 

 

2.3.1 Attribut/redskap 
Redskapen som används i FMT benämns attribut. I terapistunderna kan följande redskap 

användas: 

 

Piano: Terapeutens instrument. Helst används ett akustiskt piano vilket avger starka 

vibrationer. Idag finns det även elpianon som fungerar utmärkt för syftet. 

 

Slaginstrument t.ex. trummor och cymbaler: De sitter på stativ som är ställbara och som 

kan höjas, sänkas och vinklas på många olika sätt utifrån adeptens behov. Slaginstrument 

lockar de allra flesta till spel, och är inte bundna till speciella tonhöjder eller ackord, vilket 

passar alldeles utmärkt i FMT. 

 

Trumstockar och klubbor: Det krävs en hel arsenal med stockar och klubbor. Varje individ 

har olika förutsättningar vad gäller handgrepp o.s.v. 

 

Stolar: Helst justerbara vad gäller höjd och sittplattor. Annars används stolar i olika höjd, 

med eller utan ryggstöd o.s.v. En så optimal sittställning som möjligt eftersträvas. 

Blåsinstrument: Preparerade blockflöjter och olika ACME-instrument (blåsinstrument som 

kan låta som duva, anka, gök, tågvissla).   

 

Övriga attribut: Balansdynor, balansbollar, fotpallar, bollar i olika storlekar. Många andra 

saker kan användas i terapisituationerna, allt utifrån adeptens behov, och terapeutens 

uppfinningsförmåga. 
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2.3.2 Kodsystem och arbetssätt 
I FMT används ett 20-tal melodislingor, specialskrivna för ändamålet av Lasse Hjelm. De 

har alla en tillhörande instrumentuppställning, och kallas för kod. För trygghetens och 

igenkännandets skull, måste varje melodislinga spelas helt utan improvisation. Viktigt för 

trygghet och igenkännande är också terapirummets utformning. Det bör se likadant ut vid 

varje terapitillfälle, och vara så rent ifrån ovidkommande saker som möjligt för att undvika 

att adepten blir distraherad.  

 

Varje kod inleds med att terapeuten spelar en eller flera toner på pianot, och sedan inväntar 

ett svar från adepten. Ett svar kan vara olika, beroende på adepten. Ibland kan det vara en 

rörelse, ett ljud eller ett slag på instrumentet. Tonerna bygger upp en förväntan på en 

fortsättning, en förväntan på att adepten ska utföra en handling, vilket här kan innebära en 

rörelse i form av ett slag på trumma eller cymbal. När det sker bekräftar terapeuten på 

pianot och en kommunikation har uppstått, helt utan verbala instruktioner, och kan därefter 

fortsätta. Terapeuten styr aldrig adeptens agerande på något sätt, utan ger alltid individen 

tid och förutsättning att själv handla. Genom den egna handlingen och med hjälp av 

musiken kan adeptens associations- och minnesfunktion förstärkas.  

    

Under terapisessionen förändrar terapeuten attributens placering (vidgar, vinklar, höjer 

eller sänker o.s.v.), anpassar instrumentuppställningarnas modeller, lägger till fler attribut 

och tillhandahåller en mängd olika trumstockar och andra redskap. Adepten kan få variera 

sin kroppsställning på olika sätt under en session, genom att stå, gå eller sitta och spela. 

Sittställningen kan också förändras med hjälp av bl. a. klossar under fötterna eller med 

stolar i olika höjd. På alla dessa olika sätt skapar terapeuten förutsättningar för 

ändamålsenliga rörelser som är förmånliga för adepten. Hjelm har byggt hela kodsystemet 

utifrån Piagets tankar om människans utvecklingsprocess, och det stöder den systematiska 

process som individen själv strukturerar (Hjelm 2005, s. 191). 

 

Syftet med de specifika koderna kan vara att mellan terapeut och adept skapa kontakt och 

samverkan, bygga upp den perifera tryggheten (tryggheten i kroppens omgivning), 

stimulera balans eller utveckla handfunktionen hos adepten, för att nämna några exempel. 
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Terapeuten väljer kod utifrån individens funktionsnivå och behov. Resultatet av terapin 

ligger inte i vilket nummer på koden som uppnåtts eller hur stor aktivitet som skett, utan i 

att adeptens funktionsnivå utvecklats eller stärkts. Avsikten med den musikaliska dialogen 

är att den ska utmynna i en stimulans, som ska skapa motivation för adepten att arbeta i 

samverkan, motivation att arbeta med den egna kroppen, det egna jaget (Hjelm 2005, s. 

130–131). Ökad medvetenhet om den goda kapacitet den egna kroppen har och vilka 

kunskaper den kan ta till sig leder till ökat självförtroende. Därför läggs stor vikt vid att 

adepten ska få uppleva tillfredsställelse av att ha lyckats i terapistunden.  

   

 

2.3.3 Observationspunkter 
Då det bestämts att en person ska börja med FMT, kan en första så kallad observation av 

personen göras. Vid observationstillfället läser terapeuten i en första analys av vad adepten 

behöver utveckla med stöd av FMT. Då använder terapeuten vissa av koderna, och 

bestämmer utifrån resultatet av detta tillfälle vad som är viktigast att starta med i 

terapiarbetet. För att se vad som behöver bearbetas hos adepten har terapeuten till sitt 

förfogande ett, för FMT specifikt, analys- och observationssystem i form av ett antal 

observationspunkter som han/hon utgår ifrån. Några av de vanligaste observations-

punkterna är:    

 

Samverkan 

Det viktigaste i arbetet med FMT är att få till en samverkan mellan adept och terapeut. Kan 

adepten ha en dialog genom attributen och musiken med terapeuten utifrån sin utvecklings-

nivå? Uppmärksammar adepten, den inledning terapeuten ger, och svarar han/hon efter sin 

förmåga på den? Visar adepten intresse för terapeutens avslut på kodspelet, d.v.s. 

glissandot på pianot? En kommunikation med individen via attributen eftersträvas, och är 

en förutsättning för att adept och terapeut ska kunna samarbeta i utvecklingsprocessen. 

Enligt Hjelm finns alltid en vilja till samverkan hos varje individ (Hjelm 2005, s. 39). 
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Stabilitet 

Här observerar terapeuten hur adepten går och står i rummet, på vilket sätt han/hon sätter 

sig på stolen, om adepten kan sitta stabilt på stolen utan att behöva stadga upp sig med 

händerna, och om fötterna har ordentlig kontakt med golvet. I FMT används uttrycket KFU 

– Känsla För Underlaget i detta sammanhang (Hjelm 2005, s. 204). Adepten kanske istället 

sitter för statiskt på stolen? Att sitta på båda sittknölarna främjar god hållning i svank, rygg 

och nacke. För att kunna använda sin kropp optimalt krävs god balans. Är balansen 

outvecklad kan det gå åt mycket energi enbart till att hålla kroppen upprätt, och andra 

funktioner kan då bli eftersatta. 

 

Sidoskillnad 

Om adepten har en funktionsskillnad mellan kroppens båda sidor som överstiger den 

vanliga dominansen (höger- respektive vänsterhänthet) kan det medföra dålig stabilitet och 

osäkerhet. Sittställningen blir ostadig, rörelseaktiviteterna blir mer komplicerade och 

avläsningen av omvärlden på höger/vänster sida står på två skilda nivåer. Är skillnaderna 

för stora mellan kroppens sidor kanske adepten inte uppfattar attributen på den ena 

kroppssidan (Hjelm 2005, s. 205). Ofta kan terapeuten observera medrörelser (omedvetna 

rörelser i den overksamma handen/foten eller i mimiken) hos personen ifråga då han/hon 

spelar med den svagare sidan.   

 

Separata sidorörelser 

För att klara av att göra olika saker samtidigt med båda händerna, till exempel klippa med 

en sax med ena handen och hålla fast papperet med den andra, krävs att individen har god 

stabilitet och väl utvecklad förmåga till separata sidorörelser.  En god perceptionsförmåga, 

kroppskontroll och smidig bålrotation hänger också samman med förmåga till separata 

sidorörelser. Det finns speciella koder där terapeuten kan iaktta hur adepten förmår göra 

olika rörelser samtidigt med vänster och höger hand. 

 

Handfunktion 

Handens grepps- och rörelseutveckling (liksom kroppens utveckling) sker i en viss 

ordningsföljd (Holle 1978, s. 46–47, Ellneby 2007, s. 83–85). Genom att läsa av handens 

funktion hos adepten, är det till viss del möjligt att avläsa på vilken mognadsnivå adepten 
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befinner sig, och därigenom i någon mån få ledning till rätt nivå i arbetet med FMT. 

Handfunktionen kan i FMT utvecklas genom att adepten får spela med stockar med 

varierad utformning; tjocka, smala, tunga, lätta, korta, långa, dubbelklubbor etc. Handens 

utveckling stimuleras också genom att attributen placeras på olika avstånd ifrån adepten, 

och i olika höjd. Här får adepten också hjälp att stimulera öga - handkoordinationen. 

 

Handledsfunktion 

En rörlig handled främjar handens mer precisa, finmaskiga rörelser, vilka behövs för att 

kunna skriva, till exempel. I FMT observerar terapeuten hur adepten slår/spelar på 

attributen. Blir det stela nedslag, finns det en smidig och god rörlighet i handlederna?  

Detta kan utvecklas i FMT genom att attributen vinklas på en mängd olika sätt. 

  

Perception 

Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet perception varseblivning och är den grund-

läggande funktion genom vilken levande varelser håller sig informerade om omgivningen. 

Hjärnan tolkar de sensoriska intrycken, vilka är objektiva, och bearbetar dem till en 

perception, som är subjektiv (Ayres 1988, s. 199). I sitt arbete kan terapeuten observera om 

och hur adepten kan uppfatta, urskilja, lokalisera, diskriminera och tolka de sinnesintryck 

densamme omges av. Ljud från attributen vid spel och tystnaden däremellan, stimulerar det 

auditiva sinnet (hörseln). Genom förflyttningar (höjning, sänkning, vidgning) av attributen 

kan adeptens visuella sinne (synsinnet) utvecklas. Det proprioceptiva sinnet (musklers och 

leders känsel) och det vestibulära sinnet (gravitation, balans, rumsuppfattning) kan 

stimuleras genom förflyttningar av attributen och genom adeptens olika kroppsställningar 

vid spelandet. 

 

Trumstockar i olika former och storlekar hjälper adepten att utveckla den taktila 

perceptionen (känseln).  All information från sinnena ger upphov till en sensorisk bild av 

kroppen i hjärnan, vilken kan kallas kroppsuppfattning. Den kan sedan användas för att 

navigera kroppsrörelserna (Ayres 1988, s. 34). God utvecklad perception av sinnes-

intrycken bildar förutsättningar för ett ändamålsenligt handlande och beteende hos 

individen (Langlo Jagtøien m.fl. 2002, s. 57). I FMT kan adept och terapeut tillsammans 

bearbeta de bitar som behöver utvecklas mer. 
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Bålrotation 

Kroppens övre del (huvud, hals, bål) och undre del (bäcken, ben, fötter) behöver samarbeta 

bra. Individen behöver också kunna utföra rörelser med den övre kroppshalvan, samtidigt 

som den nedre är stadig mot underlaget. I FMT kan terapeuten observera om adepten 

klarar att röra på bålen och vrida övre delen av kroppen, samtidigt som den nedre delen är 

stabil, utan att adeptens balans påverkas negativt. Har individen svårt med bålrotationen, 

kan densamme få svårigheter med stabiliteten, separata sidorörelser och korsrörelser. 

Människans totalperception är helt beroende av en god bålrotation (Hjelm 2005, s. 207). 

 

Korsrörelser 

För att kunna korsa händer och armar över den tänkta mittlinjen framför kroppen krävs att 

hjärnhalvornas samverkan via hjärnbalken är väl utvecklad (Hjelm 2005, s. 207–208). I 

FMT finns speciella koder som ger adepten förutsättningar att bearbeta den funktionen. 

Kan adepten göra korsrörelser och fungerar det åt båda sidorna? 

 

Modell/logik 

Adeptens förmåga och möjlighet att lösa problem och planera sina handlingar, kan 

analyseras i de många kodernas instrumentuppställningar. Hur läser adepten av rummet? 

Finner han/hon den tänkta modellen i sitt spelande, och har adepten förmåga att logiskt 

fortsätta spela modellerna, då terapeuten bygger ut dem med fler attribut? Under arbetet 

med FMT ges inga instruktioner, utan adeptens eget agerande lyfts fram. Terapeuten måste 

dock se till att inte ge adepten utmaningar som ligger över dennes förmåga. Det är mycket 

viktigt att adepten alltid får känna att han/hon lyckats i sitt agerande. Därför måste 

modellens svårighetsgrad noga anpassas efter individen.  

 

Fot/handkoordination 

Ett barn utvecklar omedvetet sin förmåga att koordinera överkropp och underkropp, 

armar/händer och ben/fötter, genom att bland annat springa, hoppa och klättra (Hjelm 

2005, s. 211). I FMT kan dessa funktioner utvecklas genom att adepten spelar på attributen 

medan han/hon går i rummet. Att låta adepten spela på bastrumma med fötterna och på 

cymbaler med händerna samtidigt, eller med en fot/hand i taget korsvis är ett annat sätt på 
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vilket terapeuten kan analysera adeptens fot/handkoordination. Kan adepten synkronisera 

rörelserna i över-/underkropp?   

 

Andningskoordination 

Andningen är viktig för syresättningen av blodet (god andning motverkar trötthet) och för 

kroppshållningen. Terapeuten observerar på vilket sätt adepten andas. Kommer luften ifrån 

magtrakten, det vi kallar ”stödet”, eller är andningen ytlig och svag? Detta kan bl.a. 

observeras då adepten blåser i ACME-instrumenten. Preparerade blockflöjter kan också 

användas i terapin. Andningen ska anpassa sig smidigt till kroppens rörelser och efter 

ansträngningsnivån (Hjelm 2004, B.3, s. 23–24). 

 

Helhetskoordination 

I FMT observeras hela människan, då alla kroppens funktioner hänger intimt samman hos 

varje individ. Adeptens förmåga till samordning av rörelse och andning, planering av 

rörelser, samordning av tids- och rumsuppfattning, och hur adepten kan hushålla med 

kraften som behövs för rörelserna observeras när terapeuten analyserar helhetsfunktionen. 

Terapeuten ser också på hur adepten förmår koncentrera sin energi till det som är viktigt 

för stunden.      

 

 

2.3.4 MUISK 
Alla barn mognar och utvecklas olika snabbt inom alla områden. Vid skolstarten, vilken är 

obligatorisk, krävs att barnet är ”i nivå med sin ålder”. Det kan göra att svårigheter då 

uppstår hos barnet och de som befinner sig i dess omgivning. Hjelm ansåg att ett verktyg 

behövdes för att fånga upp de barn som kunde förväntas få svårigheter vid sin skolstart. 

Därför utarbetade han ett musikprogram kallat MUISK – MUsik Inför SKolan. Det är 

avsett främst för sexåringar inför deras skolstart, men fungerar också utmärkt i högre 

åldersgrupper, och kan även anpassas till grundsärskolan, dagcenterverksamhet samt till 

grupper inom äldreomsorgen (Hjelm 2005, s. 141–143). 
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MUISK bedrivs i gruppform och är en upplevelsebetonad musikverksamhet. MUISK är 

inte det samma som terapi, vilket utförs enskilt. Gruppen träffas vid 10–14 tillfällen. En 

person leder gruppen med sång ifrån pianot. En annan vuxen agerar ”spegel” sittande 

framför barnen, och har till uppgift att locka dem till egna rörelser och eget agerande. 

Barnen sitter på stolar i en halvcirkel vända mot pianot. Genom att läsa av spegeln och 

lyssna på sången, kan de följa med i sångerna och agera. Ledaren möter barnen, just där de 

befinner sig i sin utveckling. Sångerna och rörelserna byggs upp stegvis utifrån barnens 

förutsättningar, vilket helt bestämmer takten i arbetet. Upplevelsen är det viktigaste i 

MUISK, och det är av vikt att skapa en positiv upplevelse. I MUISK existerar inte 

begreppen rätt och fel (Hjelm 2005, s. 145–146).  

 

I MUISK-rummet undviks verbal kommunikation då fokus ska ligga på spegeln och 

sången. I en trygg miljö som nås genom igenkännande och upprepande, skapas förut-

sättningar för utveckling. Genom att i MUISK arbeta med sång, dans, rörelse, ljudskapande 

och instrumentalspel stöds barnens helhetsutveckling. Den motoriska och perceptuella 

utvecklingen stärks, koordinationsförmågan utvecklas liksom fantasi och uttrycksförmåga. 

Momenten i MUISK är byggda på de utvecklingsteoretiska insikter i vilka också FMT har 

sin grund. Ser ledaren i MUISK barn som kan vara i behov av stöd, kan en FMT- 

observation erbjudas, och vidare FMT för att underlätta barnets skolstart och fortsatta 

skolgång. 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

I följande avsnitt beskriver jag FMT-arbetet med mina adepter Johanna, som är drabbad av 

traumatisk hjärnskada, och Eva som har fått diagnosen kronisk Maladaptiv stressreaktion. 

Jag beskriver funktionsnedsättningarna och vad de innebär. Därefter går jag igenom hur 

jag med hjälp av denna ickeverbala metod arbetat i samverkan med adepterna, för att 

utveckla funktionerna. I Johannas fall var målet främst att utveckla balansen, stärka 

minnesfunktioner och koncentration, samt att stimulera användning av hennes högra 

kroppshalva. Målet i arbetet med Eva var att stärka hennes initiativförmåga och 

självkänsla, att hon skulle utveckla sin balans, hållning och perceptionsvidd, samt att hon 

skulle bygga upp en positiv kroppsuppfattning. 

 

 

 

3.1 Fakta om förvärvade hjärnskador 
 

I Sverige överlever varje år ca 70 000 personer efter en förvärvad hjärnskada. Med 

uttrycket förvärvad hjärnskada menas en skada som inte är medfödd eller har uppstått 

under de första barnaåren. Vanligen uppkommer skadan vid ett tillfälle, till exempel vid 

stroke eller yttre våld. Andra orsaker kan vara: tumörer, infektioner, syrebrist orsakad av 

drunkning eller hjärtstopp, sockerbrist vid insulinkoma eller blödningar från 

kärlmissbildningar, till exempel pulsåderbråck. De vanligaste orsakerna är dock stroke 

(drabbar ca 30 000 personer per år) och traumatisk hjärnskada (Infoteket om 

funktionshinder 2012 a). I detta arbete presenteras fakta om traumatisk hjärnskada. 

 

Traumatiskt förvärvade hjärnskador, vilket ca 22 500 människor drabbas av årligen i 

Sverige, uppstår efter våld mot huvudet, vanligast vid trafikolyckor, fallolyckor och 

misshandel. Skadan orsakar tryck mot, eller slitning av hjärnvävnaden. Skador kan också 
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uppstå på hjärnans blodkärl med blödningar som följd. Skadan kan få varierande följder, 

och kan vara allt ifrån lindrig och snabbt övergående till mycket svår, där den drabbade 

aldrig återfår medvetandet (Infoteket om funktionshinder 2012 a). Traumatiska hjärnskador 

kan delas upp i fokala eller diffusa skador.  

 

En fokal (lokalt avgränsad) skada uppstår vanligen efter slag mot huvudet och som därav 

orsakar skallfraktur. På underliggande hjärnvävnad under frakturen finns ofta en 

krosskada. En diffus skada kan vara resultatet av en trafikolycka eller ett fall som orsakat 

hjärnskakning. Detta leder till att kopplingarna (axonen) mellan nervceller skadas, det 

kallas diffus axonal skada. Denna skada är mer utbredd än en fokal skada och kan därför 

medföra större problem (Hjärnguiden 2009 a). 

 

Vilka symtom skadan ger och hur omfattande den blir, beror bland annat på vilken del av 

hjärnan som drabbats, på kvalitén på det akuta omhändertagandet och på eventuella 

komplikationer, som till exempel syrebrist, vilket hjärnan är mycket känslig för (Beckung 

m.fl. 2002, s. 154). Eftersom hjärnans celler arbetar tillsammans i nätverk kan det vara 

svårt att säga hur allvarlig en hjärnskada är den första tiden efter skadetillfället. När axon 

mellan nervcellerna förstörs kan många allvarliga problem uppstå och det kan ta upp till ett 

år innan man vet hur de olika funktionerna påverkats av hjärnskadan (Hjärnguiden 2009 b).  

Hjärnan har lyckligtvis en fantastisk förmåga att läka sig själv till viss del. Exempel på 

läkemekanismer hjärnan besitter: 

• Reorganisation: Nervceller i den friska delen av hjärnan kan ta över likartade 

funktioner från celler i hjärnans skadade del. Exempel på det är att auditiva celler 

kan ta över visuella funktioner, eller att nervceller som styr en frisk högerarms 

funktioner kan ta över funktioner från cellerna som styrt en förlamad vänsterarm. 

För att det ska vara möjligt krävs stimulering, den friska delen måste tas till hjälp 

att stimulera den skadade. Ju tidigare efter skadan stimulans ges, desto större är 

chansen att få den friska delens celler att ta över. 

• Kompensation: hjärnan finner nya vägar att lösa skadeproblemet. Ett exempel: Har 

individen skadat knäet gör den här mekanismen att höften lyfts istället för att knäet 

böjs vid gång.  
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• Nysynapsbildning: Kommunikationen mellan de nervceller som finns kvar efter en 

skada organiseras om. Detta är en central funktion som gör att vi kan utvecklas 

genom hela livet (Smideman 2013).   

 

Symtom och problem som uppstår efter en traumatisk hjärnskada kan vara många och 

svåra. Här följer några vanliga exempel: 

 

Nedsatt motorisk funktion 

Dålig balans 

Koordinationssvårigheter 

Minnes- och koncentrationssvårigheter 

Nedsatt kommunikationsförmåga (svårt med tal, språk, läsa och skriva) 

Personlighets- och beteendeförändringar 

Utmattning, trötthet 

Känslomässiga problem, depression  

 

I det första skedet vid ett omhändertagande, då en person skadats, ser vårdpersonalen till 

att andning och cirkulation fungerar tillfredsställande, att blödningar stoppas och eventuellt 

utryms, och att skadan begränsas och inte förvärras. Nästa skede innebär att medicinskt i 

förebyggande syfte förhindra och lindra olika följder av hjärnskadan. Till exempel kan 

krampanfall och förhöjd spänning i muskulaturen behöva motverkas. Medicinering kan 

ofta behövas under lång tid efter en hjärnskada. Därefter kommer rehabilitering in. En tidig 

aktiv rehabilitering hjälper hjärnans spontana förbättring. Träningen är inriktad på att 

förbättra olika funktioner, exempelvis tal, språk, minne, uppmärksamhet eller rörlighet 

(Infoteket om funktionshinder 2012 b). 
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3.2 Beskrivning av Johanna 
 

Johanna är en trevlig, stark, humoristisk, envis 33-årig kvinna med stor livsvilja och ett 

varmt hjärta. Hon bor i en egen lägenhet som hon inrett själv. Johanna är utbildad 

socionom, men nu arbetstränar hon tre timmar om dagen, fyra eftermiddagar i veckan på 

Frändskapshuset, som är en träffpunkt för invandrare. Johanna är social, bryr sig om sina 

medmänniskor och ställer gärna upp och hjälper till i olika sammanhang där det behövs en 

människa som kan lyssna, och som har tid att prata. Johanna tränar regelbundet på ett gym 

och går i ridklass för personer med funktionsnedsättning (hästar och hundar är några av 

hennes stora intressen). Nu har hon även börjat i FMT. 

 

En egen specialanpassad bil har hon och kan ta sig vart hon vill, och hon gläds över den 

friheten. På helgerna brukar hon köra till sin mamma, som bor fem mil bort och som också 

fungerar som Johannas ledsagare. Johanna tycker själv hon lever ett bra liv, men saknar att 

kunna läsa böcker vilket hon ofta gjorde förr. Hon kan inte längre hålla koncentrationen 

uppe då hon försöker läsa längre texter.     

 

Jag kom i kontakt med Johanna genom en kvinna som arbetar som sjukgymnast på 

rehabiliteringsavdelningen vid lasarettet i vår grannkommun. Jag höll ett föredrag om FMT 

som en programpunkt på kommunens/kyrkans Hälsovecka och sjukgymnasten satt i 

publiken. Efter föredraget kom hon och undrade om jag och Johanna, som var hennes 

patient, kunde spela och se om FMT kunde vara något för henne. 

 

Johanna och jag möttes i slutet av sommaren hemma hos mig och pratade. Jag fick veta att 

hon råkat ut för en ridolycka för fyra år sedan, och att hon drabbats av ett rejält skalltrauma 

med diffus axonal (s. 24) skada som följd. I nära ett halvår var hon inlagd vid 

rehabiliteringsavdelningen på lasarettet. Hon skrevs sedan ut och med hjälp av hemtjänsten 

och sin mamma som ledsagare har hon sedan sakta kämpat sig tillbaka till ett, som hon ofta 

själv uttrycker det, bra liv.  
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Johanna klarar numera väldigt mycket i vardagen själv, trots att hon har en starkt nedsatt 

rörelseförmåga (hemipares) i högra kroppshalvan. Städning får hon visserligen hjälp med 

varannan vecka, men det är enligt Johanna en befrielse att inte klara det. Hon har alltid 

tyckt illa om att städa. Johanna skojar ofta och gärna om sina begränsningar. Hon kan gå 

utan stöd, men då ganska ostadigt. Högerfoten vill hänga som en droppe. Hon kan inte 

styra rörelserna i den högra överarmen viljemässigt, och underarmen och handen är 

spastiska. Johanna har också problem med minnet, både arbetsminne, inlärning och att 

minnas saker som hänt till exempel i veckan som gått. Johannas tal är långsamt och 

artikulationen är inte så tydlig. Med de förutsättningarna började Johanna hos mig med 

FMT. Vi har träffats för att spela 17 gånger.  

 

 

3.2.1 Arbetet med Johanna 
Johanna började med FMT hemma hos mig i augusti 2012, i ett rum i källaren som jag 

inrett för ändamålet. Hon tog sig ned för källartrappan själv, men jag gick med henne för 

fallriskens skull. I början var jag rädd att hon skulle falla, men själv var hon helt trygg i att 

det skulle gå bra. Vi tog dock som rutin att alltid gå tillsammans nedför trappan och in i 

rummet för att jag också skulle känna mig trygg. 

 

Vid första terapitillfället var sjukgymnasten från rehabiliteringen med i rummet på både 

hennes och Johannas önskan. Johannas gång in i rummet var ostadig och högra foten ville 

hänga när hon mödosamt lyfte benet i stegen. Hon satte sig tungt på stolen, och placerade 

fötterna stadigt mot golvet. När jag gav henne trumstockar, en i varje hand, kunde hon inte 

räcka fram höger arm, öppna handen och ta emot stocken, utan den fick lirkas in i den 

supinerade (utåtvridna) spastiska handen som vilade i hennes knä. Vänster hand tog emot 

stocken med ordinärt grepp, men handleden var ganska stel. Johanna satt rak i ryggen och 

hade blicken riktad mot mig när jag satte mig vid pianot.   

 

Efter den inledande tonen började Johanna genast försöka spela och hon valde att börja 

spelandet med höger hand (Det gjorde hon oftast efter första gången också). När hon 

spelade med den handen, rörde hon svanken och gungade med överkroppen för att nå fram 
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till attributen. Den högra armen/handen kunde inte styras med vilja. Den vänstra handen 

höll hårt i stocken och hon tryckte ned den på virveltrumma och cymbal i slagen. Johanna 

spelade flera slag på varje instrument tills ett ljud uppstod, och hon märkte inte att jag inte 

bekräftade mer än ett slag på pianot. Vänster fot drogs in under stolen då hon 

koncentrerade sig på spelandet. 

 

Vid spel på attribut från vänster till höger sida var bålen inte så rörlig. Det tog lång tid för 

Johanna att växla mellan attributen och hon spelade inte i någon viss ordning på 

instrumenten. Hon spelade ibland många slag på ett instrument och bara ett enda slag på ett 

annat. När hon använde ACME-instrumenten kom svaga ljud och hon gjorde flera korta, 

ytliga blås efter varandra. 

 

De följande gångerna arbetade jag med att prova fram stockar (dels enkla stockar, dels 

triangelformade dubbelklubbor), som passade Johanna och hon fick ibland använda fotpall 

under fötterna och omväxlande kilkudde och balansdyna på stolsitsen. Johanna fick bollar 

och andra saker att hålla i höger hand då hon spelade med den vänstra och jag vinklade 

attributen så att Johannas slag bättre kunde träffa dem vid spel med höger hand. Jag 

försökte också vara övertydlig i mina bekräftelser från pianot.  

 

Vid femte speltillfället spelade Johanna för första gången endast ett slag på varje attribut i 

flera koder. Hon arbetade också mer aktivt med bålen än tidigare, då hon spelade med 

dubbelklubba på cymbaler, växlande från vänster till höger sida. Vid spel på ACME-

instrumentet som låter som en anka, gjorde hon nu lite längre, kraftigare och mer ihållande 

utblåsningar.  

 

Den sjätte gången vi träffades fick hon prova bastrumman, först med en fot i taget, sedan 

med båda fötterna. Blockflöjterna användes också för första gången. Jag gav Johanna 

flöjterna i höger hand från handryggssidan. Då hennes högerhand var spastiskt knuten, fick 

jag lirka in dem försiktigt. Hon fick själv sätta tillbaka flöjterna i stativet, och det gjorde 

hon med sin vänstra hand.   
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Johanna fick prova att sitta på en balansboll och spela vid åttonde terapitillfället och 

fortsättningsvis en stund vid varje tillfälle.  Först ställde jag upp endast två attribut att spela 

på då hon satt på bollen. Därefter ökade jag på med ett tredje. Nästa gång lades ett ACME-

instrument till som hon blåste i samtidigt som hon spelade på de övriga attributen. 

 

När vi hade spelat tio gånger bestämde vi oss för att ta en paus. Vi hade båda mycket att 

göra sista delen av året innan jul, men vi bestämde att starta upp igen i januari. Så blev det. 

Efter ett uppehåll på åtta veckor, träffades vi på nytt och påbörjade en andra 10-veckors-

period. 

 

Den första terapisessionen i den nya perioden gick åt till att se hur mycket Johanna mindes 

av det vi hade gjort tidigare. I början blev det en liten tillbakagång till att spela flera slag på 

varje attribut, men snart kom hon igång bra och det märktes att hon kom ihåg hur hon 

spelat före jul. Jag hade skaffat en ny dubbelklubba som lämpade sig bättre för henne, än 

de andra jag tidigare använt för Johannas högra hands problematik. När hon använde den 

blev hennes slag kraftfulla och precisa då hon spelade omväxlande från sida till sida på två 

cymbaler. I blockflöjterna gjorde hon nu långa, kraftfulla blås.  

 

Följande gånger lade jag sakta till fler attribut för Johanna att spela på. Jag ställde fram ett 

fjärde attribut, en ramtrumma till virvel och cymbaler, och småningom upp till sex attribut, 

på vilka hon ofta spelade sittande på en balansboll. Hon hittade logiken i den utökade 

koduppställningen och spelade ett slag på varje instrument. Jag höjde och sänkte attributen 

och varierade dess vinklingar i små steg. Undan för undan började vi arbeta med detaljer. 

Jag höjde, sänkte, vinklade och flyttade attributen i allt större variationer, och Johanna fick 

prova nya ACME- instrument som lät som tågvisslor. 

      

 

3.2.2  Resultatet av arbetet med Johanna 
Johanna har berättat för mig att hon inledningsvis inte riktigt vågade hoppas på att FMT 

skulle kunna vara till nytta för henne. Undan för undan har hon dock ändrat uppfattning i 

frågan och ser nu fram emot våra terapistunder med nyfikenhet. Hon säger att hon känner 
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att metoden är ett bra sätt för henne att hålla sina funktioner igång, och att hon tycker det är 

roligt att få komma och spela.  

 

Med tiden har jag kunnat observera flera förändringar i Johannas sätt att använda sin 

kropp. När hon har fotpallar under fötterna drar hon inte längre, som i början, in vänster fot 

under stolen då hon spelar. Hennes stabilitet har blivit mer utvecklad och hon sitter lite 

mera avspänt.  

 

Jag har låtit Johanna spela på två cymbaler, från vänster till höger sida. I början var 

bålrörelserna snäva och stela, men då jag undan för undan har vidgat uppställningen åt 

respektive sida i små förflyttningar, har Johanna kommit att utveckla bålens rörelse till att 

bli mjukare och större i omfång. Efter att ha utökat antalet attribut till tre och sedan fyra, på 

vilka hon får spela från vänster till höger, har hon efterhand blivit allt säkrare på hur hon 

ska röra bålen för att nå attributen. Ofta byter jag ut stolen mot en balansboll. När hon 

sitter på den anpassar hon bättre huvud, axlar, nacke, ben och fötter till bålens rörelser, och 

hela hennes kropp blir då smidigare. Antalet attribut har utökats till sex, och hon spelar på 

dem i form av en halvcirkel. Där kan jag tydligt se att hennes bålrörelser nu är mycket 

större och mjukare, samtidigt som hon bättre anpassar kroppen i övrigt till bålens rörelser. 

 

I början spelade Johanna ostrukturerat då hon hade flera attribut framför sig. Det blev flera 

slag på vissa instrument och hon hade ingen modell i sitt spelande, utan spelade ”kors och 

tvärs”. När jag rensat bort instrument, och sedan i lugn takt ökat på från tre till fyra och så 

småningom sex attribut, har hon efter hand börjat se tryggare ut när hon har många 

cymbaler och trummor framför sig. Från att planlöst ha slagit på instrumenten i obestämd 

ordning gick Johanna från terapisession fem, sakta över till att spela ett slag på varje 

attribut, och dessutom i ”rätt” ordning. 

 

Hon har nu börjat lyssna mer koncentrerat efter de bekräftelser jag ger på pianot och 

samverkar bättre med mig. I början tog det lång tid för Johanna att växla mellan attributen. 

Nu spelar hon med allt jämnare puls och precision. Hon har förändrat sitt spel till att bli 

mer strukturerat och ordnat och hon minns från gång till gång hur koden är avsedd att 

spelas. De gånger hon råkar spela i ”fel” ordning, eller slår flera slag på samma attribut, ser 
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hon upp på mig och ler. Ibland skojar hon med mig och spelar avsiktligt i fel ordning för 

att se om jag är ouppmärksam och bekräftar hennes slag ändå. 

 

I FMT har Johanna fått börja spela på bastrumma. Hon får numera också stå och spela 

ibland, och det händer att hon går mellan attributen när hon spelar.  

 

Från starten har Johanna själv varit mycket aktiv med att låta höger hand agera. När jag har 

erbjudit henne en enda stock har hon oftast valt att ta emot den med sin högra hand. Jag 

frågade Johanna om hon märkt av några förändringar i sin vardag sedan vi började med 

FMT. Hon svarade då att hon nu oftare använder sin högra arm/hand, även om saker tar 

längre tid på det sättet. Tidigare har hon alltid med automatik använt sin fungerande 

vänstra hand och låtit den högra vara overksam. 

 

 

 

3.3 Fakta om stress/Maladaptiv stressreaktion 
            

Människan har ett eget alarmsystem inbyggt, en naturlig psykologisk och biologisk 

reaktion på hot och yttre påfrestningar. Vi kallar det stress. I grunden är denna instinktiva 

försvarsreaktion något bra, då reaktionen gör kroppen redo för kamp och flykt. 

 

I en nödsituation koncentreras mängder av energi till muskler som behövs för närkamp och 

flykt, och hjärnan tillförs mycket energi för att på bästa sätt kunna organisera handlingar. 

Kroppens sympatiska nervsystem kopplas med full kraft på, och med hjälp av 

signalsubstanserna acetylkolin och noradrenalin skickas impulser till de inre organen som 

skärper sin aktivitet. Från binjuremärgen utsöndras stresshormonet adrenalin, vilket hjälper 

till att stimulera kroppens uppvarvningssystem. Syftet med den här kraftmobiliseringen är 

att ge kroppen resurser att undanröja hotet och normalisera läget igen. Men om individen 

hamnar i ett permanent tillstånd av kamp eller flykt med konstant aktivering av de olika 

kroppssystemen kan allvarliga hälsoproblem uppstå (Socialstyrelsen 2003, s. 16). 
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Människor reagerar olika på stressande händelser och situationer. Ibland kan stress leda till 

fysisk eller psykisk sjukdom. Stress kan också förvärra befintliga sjukdomstillstånd. En av 

de vanligaste orsakerna till långtidssjukskrivning är stressrelaterad ohälsa (Åsberg m fl. 

2010). De senaste tio åren har andelen sjukskrivningar med psykiska diagnoser ökat 

kraftigt enligt statistik från regeringskansliet. Det är främst hos kvinnor mitt i livet som 

ökningen skett. Från regeringshåll anses att behov finns av att skapa arbetsplatser där 

människor inte hamnar i skadliga stressituationer och utbrändhet (Mellgren 2013). 

 

En definition av stress finns i artikel 2003-123-18 från Socialstyrelsen: ”… stress är 

organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den utsätts för och de resurser 

den har för att hantera dessa.” (Socialstyrelsen 2003, s. 15). 

 

Vid diagnostisering av en patient som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, används två 

olika kriteriesystem: ”International Classification of Diseases ICD-10” och ”Diagnostic 

and Statistic Manual of Mental Disorders DSM-IV”. ICD-10 är utformat av WHO 

(Världshälsoorganisationen), och bakom DSM-IV står den amerikanska psykiatriska 

föreningen APA (American Psycological Association). Systemen är kompatibla med 

varandra. I dessa två system finns tydligt definierade kriterier för de olika psykiska 

sjukdomstillstånden och ett antal diagnostiska hjälpmedel finns i form av symtom-

inventorier och strukturerade intervjusystem. Då det kan vara svårt att dra gränser mellan 

vad som är icke-sjukliga symtom och psykisk störning har man i DSM-IV ett 

återkommande kriterium i varje diagnos: Störningen ska orsaka signifikant lidande eller 

försämrad funktion socialt, i arbete eller i andra viktiga avseenden (Socialstyrelsen 2003, s. 

40). 

 

Exempel på stressrelaterade sjukdomstillstånd är Anpassningsstörning, Akut stressyndrom, 

Posttraumatiskt stressyndrom och Utmattningssyndrom. En typ av Anpassningsstörning är 

Maladaptiv stressreaktion.  

 

Maladaptiv stressreaktion har sitt upphov i en tuff stressbelastning eller livskris vilken har 

utlöst en så kraftig upplevelse av hot eller fara att stressystemet hos individen aktiverats. 

Den starka oron för det som hänt (misslyckande, förlust, kränkning, sorg, separation) blir 
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så kraftig att stressreaktionen blir direkt outhärdlig och då kan betraktas som ångest. Denna 

ångest kan kvarstå över lång tid och bli så obehaglig att personen inte klarar sina 

vardagliga göromål. Har personen ifråga anpassningssvårigheter till en långvarig livs-

situation, exempelvis överkrav från familj/arbete, brukar oron successivt övergå i ut-

mattning med irritabilitet, självnedvärdering och nedstämdhet som följd. Då blir diagnosen 

Maladaptiv stressreaktion kronisk med både ångest och depressiva symtom, ICD-10-kod 

43.22 (Hälsokompetens 2008).   

    

 

 

3.4 Beskrivning av Eva  

 

Eva är 34 år och har växt upp i en familj med mamma, pappa och tre syskon. Nu är hon 

ensamboende i egen lägenhet och arbetstränar i församlingen där jag själv arbetar. Eva är 

en snäll, hjälpsam och mycket generös kvinna, som alltid har en hjälpande hand utsträckt 

och ett gott ord över åt sina medmänniskor. Hon är social, går gärna och fikar med en vän, 

tycker om att sticka och läsa, hon ser ibland efter sina syskonbarn och hjälper sin pappas 

åldriga faster med vardagsgöromål.  

 

Eva har sedan högstadietiden brottats med suicidtankar, haft få kamratrelationer, och har 

haft inlärningssvårigheter. Först fyra år efter avslutad gymnasieutbildning fick hon gå 

igenom en psykologutredning där det genom tester konstaterades att hon hade läs- och 

skrivsvårigheter, en ojämn utvecklingsprofil och kan sägas ha en dold funktions-

nedsättning. Den kan beskrivas som att det hon visar upp på ytan inte stämmer överens 

med hennes behov av stöd, som behöver vara skräddarsytt efter hennes svårigheter. 

Svårigheterna handlar om att hon behöver tid på sig att ta in, organisera och bearbeta 

sinnes-intryck. Hon behöver också få logisk information presenterat på ett konkret sätt.  

Det är svårt för henne att skapa jämlikt kamratskap med andra då hon också har svårt att 

hantera känslor och relationer. 
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Genom åren har Eva genom Arbetsförmedlingen fått prova många olika arbetsplatser, men 

inte någonstans har hon kunnat anpassa sig o känna trygghet. Hon har inte fått det utrymme 

hon behövt för att utveckla sig själv. Att ständigt uppleva misslyckanden för att 

omgivningen, eller kanske främst hon själv, ställer för höga krav på henne och att inte 

känna att hon förstår och hinner med, skapar ständigt en känsla av utanförskap hos Eva. I 

FMT ska individen alltid få känna att han/hon har lyckats (s. 17). Därför frågade jag Eva 

om hon ville bli min adept och prova om FMT skulle kunna vara en uppbyggande metod 

för henne. Eftersom Eva är en mycket snäll person, ville hon också gärna hjälpa mig att få 

öva koduppställningar och tillhörande pianospel. Nu hjälper vi varandra och har spelat 30 

gånger under tre terminer med några uppehåll. Ingen av oss vill sluta, för vi har så roligt.             

 

 

3.4.1 Arbetet med Eva 
Eva och jag hade kommit överens om att spela 10 gånger under hösten och vi höll till 

hemma hos mig. Jag gjorde en observation på Eva först (s. 17). Det jag kunde observera då 

var att hennes gång in i rummet var stel och osmidig. Hon satte sig tungt ner på stolen och 

hennes sittande var statiskt. Hennes kropp var ihopsjunken, ryggen lite böjd och nacken 

var stel. Hon pressade ihop knäna mot varandra och fötterna vilade på insidorna mot 

golvet. Eva höll armarna tryckta mot sidorna på kroppen. När hon tog emot trumstockarna 

var hennes handgrepp löst. Händerna darrade då hon började spela, handlederna var stela 

och rörelserna var försiktiga, små och osäkra. Hon blåste svagt, stötigt och många gånger i 

ACME-instrumenten, och hade en ihopsjunken hållning när hon stod upp och blåste i dem.  

 

De första fyra terapitillfällena arbetade jag bland annat med att bearbeta och få igång Evas 

rörlighet i svanken. Jag började med tre attribut, en virveltrumma och två cymbaler. Hon 

förstod modellen i spelet och cymbalerna kunde flyttas framåt, från Evas sida sett, undan 

för undan. Det var sedan inga problem med att bygga på med flera attribut. Eva förstod 

logiken av de utökade koduppställningarna och kunde göra rörelserna i spelet framåt, 

större och större. Ibland missade hon något slag på attributen längst bort.  
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Jag vinklade cymbaler och ramtrummor på olika sätt, och gjorde många byten av stockar. 

Då ändrades både handgrepp och handledsrörelser. Hon fick fotpallar i olika höjd under 

fötterna, ibland lade jag en kilkudde eller balansdyna på hennes stol. Vissa gånger hade 

hon en mjuk boll, eller en piggboll, mellan knäna när hon satt och spelade.  

 

Fjärde gången vi sågs fick Eva för första gången sitta på en balansboll och spela. Hon sa att 

hon tyckte det var skönt att sitta på den. Den gången provade hon blockflöjterna för första 

gången också. Jag växlade flöjter åt henne. Hon hastade på spelandet och blåste inte riktigt 

klart i varje flöjt innan hon såg efter nästa.  

 

Under den femte terapistunden vidgade jag den V-formade koduppställningen (vilken 

utgörs av en virveltrumma, två små cymbaler, två ramtrummor och två stora cymbaler) utåt 

sidorna mer än jag gjort tidigare. Då hände det flera gånger att hon missade de yttersta 

attributen. Speciellt då jag bytte från lite längre till kortare stockar. Det hände också ofta 

att hon slog kantslag på attributen. Hon observerade inte hur instrumenten var vinklade, 

följde inte handen med ögonen hela rörelsen ut och vinklade inte sina handleder i 

förhållande till instrumentens position. 

 

Vid sjätte FMT-sessionen fick hon börja arbeta med bålens rörelser mer aktivt. Eva fick 

sitta på balansbollen och spela från vänster till höger sida. Jag lade till flera attribut, 

vidgade uppställningarna och placerade attributen i olika höjd och vinklar. Även i detta 

moment hittade hon modellen i koduppställningen. Hennes bålrörelser var dock 

begränsade och balansen var inte den bästa.  

 

Den åttonde gången vi sågs fick hon prova en ny koduppställning där ena handen ska spela 

i en rät linje snett framåt/uppåt medan den andra ska spela på två attribut fram och tillbaka. 

Det var mycket svårt och jag gick tillbaka till steget innan den uppställningen. Den här 

gången introducerade jag också koden där korsrörelsen skulle bearbetas och utvecklas för 

Eva. Det klarade hon efter lite funderande bra åt vänster, men hade mer besvär åt höger.  

Under de överenskomna tio gångerna vi spelade, införskaffade jag en del nya stockar som 

jag provade i arbetet med henne. Hon fick växla mellan olika sorters stolar när hon skulle 

spela sittande. Eva fick ibland spela stående. Jag undvek att använda för många olika koder 
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och byggde på de koder vi använde i sakta mak. När denna period var till ända erbjöd jag 

Eva att fortsätta ytterligare en period med FMT efter jul- och nyårshelgerna. Hon 

funderade inte ens på saken, hon svarade genast att detta var så roligt att hon inte ville 

sluta. 

 

Efter ett uppehåll på sex veckor började vi vår andra omgång med FMT. Under den tiden 

införskaffade jag en bastrumma och ACME-instrument som lät som tågvisslor. Jag 

introducerade sakta fler nya koder för Eva, av vilka hon löste de flesta. Eva fick oftare än 

tidigare spela stående, även gående i rummet. Hon fick växla mellan blockflöjterna själv 

(tidigare räckte jag dem till henne) och vi gick mer in i detaljer i arbetet med kodspelet.  

 

Under vårterminen spelade vi 13 gånger. Eva uttryckte en stark önskan om att få fortsätta 

med FMT om jag hade möjlighet. På grund av tidsbrist erbjöd jag Eva att fortsätta hos mig, 

men med lite glesare träffar. Vi kom överens om att ses ungefär var tredje vecka istället för 

som nu, en gång i veckan.  

 

 

3.4.2 Resultatet av arbetet med Eva 
Mitt mål i arbetet med Eva har främst bestått i att försöka ge henne förutsättningar att 

stärka den egna initiativförmågan och självkänslan. Dessutom ansåg jag utifrån min 

observationsanalys att hon främst behövde arbeta med att förbättra sin balans, hållning och 

perceptionsvidd.  

 

Evas stabilitet har förbättrats sedan starten och hon har fått bättre KFU. Hennes svank-

rörelser har utvecklats. Hon anpassar numera också hela kroppen till den rörelse hon vill 

göra på ett bättre sätt än tidigare, hon har utvecklat en bättre så kallad förmotorik.  

 

Evas blås i flöjterna och ACME-instrumenten var i början stressartade, ytliga, korta och 

svaga. Nu spelar hon längre toner med mer kraft, och hon lyssnar till pianot mer och spelar 

med mig. Evas hållning har förbättrats och hon blir inte längre lika stressad då hon byter 

mellan blockflöjterna, hon tar tid på sig vid bytena. Att hållningen förbättrats kan också 
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märkas när Eva går in i rummet vid terapisessionernas början. Hon håller kroppen mer 

upprätt och går med mer svikt i stegen än tidigare. 

 

När vi började terapiarbetet var Eva osäker och försiktig i sin framtoning. Jag har mycket 

sakta introducerat nya koder för henne, och hon har löst modellerna i de flesta koder vi 

använt oss av, utan problem, och hittat logiken i utökandet av koduppställningarna. Utifrån 

det har jag observerat att hon blivit allt modigare, och hon antar utmaningarna i de nya 

uppställningar jag nu gör, med större självsäkerhet än tidigare. 

 

Eva sitter ofta på en balansboll när hon spelar. Hon säger att det är väldigt skönt för ryggen 

och axlarna. När jag ställer upp koden med sex attribut som hon spelar på från vänster till 

höger sida, kan jag se att hennes bål rör sig mycket smidigare än tidigare, och att hon 

anpassar både överkropp, ben och fötter till bålvridningen bättre än tidigare. När Eva först 

började använda balansbollen vid spel i den koden, missade hon ofta slaget på cymbalen 

längst till höger, oftast utan att själv märka det. Numera träffar hon den varje gång. 

Tidigare slog hon också ofta kantslag, vilka jag inte bekräftade, på instrumenten. Det sker 

nästan aldrig längre.  

 

På samma sätt var det i koderna som spelas framåt, med fyra attribut åt var sida i en V-

form. Även här missade Eva ibland cymbalerna längst ifrån henne, hon slog ibland 

kantslag vid vissa vinklingar. Det har förbättrats med tiden. Hon har utvecklat sin visuella 

perception, och kan nu bättre bedöma hur instrumentet står i förhållande till hennes kropp. 

Eva har också utvecklat sin proprioceptiva perception, då hon numera bättre kan avgöra 

hur långt hon behöver sträcka sin arm för att nå cymbalen hon vill slå på.  

 

När jag arbetar nära Eva till vardags kan jag själv se vissa förändringar i hennes sätt att 

tackla situationer hon befinner sig i. Ett par exempel: Hon har blivit bättre på att säga ifrån 

när hon inte kan acceptera förslag eller dylikt. Hon kommer allt oftare med egna förslag i 

olika sammanhang. Eva har också berättat att hon fått kommentarer från sina vänner om att 

hon verkar vara gladare och piggare än tidigare. Själv säger Eva att hon ser fram emot våra 

terapistunder med längtan och glädje och att FMT är en av de få saker som verkligen lyft 

och stärkt henne och varit till nytta för henne.       
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4  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Jag har lärt känna två fantastiska kvinnor, och genom FMT byggt upp en relation med 

dem. De har levt olika liv. Johanna har berövats sina funktioner, många vänrelationer och 

mycket av sin trygghet genom en olycka. Hon hade utbildning, arbete, skulle gifta sig, 

hade ett ordnat liv. Genom olyckan förändrades allt. Människor bemöter henne ofta 

annorlunda nu, med utgångspunkt ifrån vad hon inte kan. Eva har från barndomen kämpat 

med sitt jag, inlärning, arbete och relationer. Hon har aldrig känt trygghet i sig själv och 

med livet. Hon bemöts också ofta utifrån vad hon inte kan. I FMT har vi utgått ifrån det 

som fungerar och byggt vidare på det. 

 

I min faktadel om traumatiska hjärnskador har jag beskrivit vilka problem personer som är 

drabbade ofta får (s. 25). Johanna har haft alla de svårigheterna. I samtal med Johanna har 

framkommit att det som inte längre kvarstår, nu fyra år efter olyckan, är 

beteendeförändringar (labilitet och irritabilitet). De känslomässiga problemen (depression) 

har mildrats avsevärt. Alla övriga svårigheter lever Johanna ständigt med. Jag tycker att 

FMT är ett kraftfullt medel som hon kan använda sig av, tillsammans med andra tränings-

metoder och aktiviteter, för att arbeta med att minska de problem som finns kvar. 

 

Johannas egen motivation och vilja till att förbättra sina funktioner har från början varit 

stark, och hon är aktiv i sitt sökande efter aktiviteter som kan vara henne till hjälp. På 

rehabiliteringen och på gymmet där hon går och tränar har hon fått instruktioner och 

anvisningar om hur hennes rörelser ska utföras. Detta tyckte jag märktes väldigt tydligt när 

hennes sjukgymnast befann sig i rummet första gången vi spelade. Johanna vände sig flera 

gånger mot henne och sökte bekräftelse för att rörelserna hon gjorde var ”rätt”. I FMT-

arbetet får Johanna tid att själv tänka ut hur hon ska utföra uppgifterna som hon ställs inför. 

Hon bedömer själv om rörelserna utförs på lämpligt sätt, och i rätt tid/ordning, genom att 

lyssna in bekräftelsen ifrån pianot (s. 30). Min roll som terapeut är att ge förutsättningar för 

att hon själv ska handla och komma fram till hur hon ska handla. 
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Kanske var det bra att ha sjukgymnasten med den första gången, då detta var en ny 

situation för Johanna, och hon behövde få känna sig trygg. Koncentrationen blev dock 

lidande av det, både min och Johannas, så vi fortsatte vårt terapiarbete med att vara 

ensamma. Tryggheten infann sig ändå i rummet. Jag förstod den gången hur viktigt det är 

att få ha en ostörd direktlinje mellan mig som terapeut och adepten, att få vara ifred och 

samverka i tvåsamhet. 

 

Ett viktigt mål i terapiarbetet med Johanna har varit att förbättra balansen. Det första jag 

tänkte på när vi inledde arbetet var att hennes sittande var statiskt och instabilt, trots att hon 

gav sken av att sitta säkert på stolen (s. 27). God KFU är viktigt för en balanserad kropp. 

Eftersom Johanna har starkt nedsatt rörelseförmåga i högra kroppshalvan och den vänstra 

kroppshalvan får göra ett oerhört arbete för att balansera upp kroppen tyckte jag att det var 

extra viktigt att arbeta med KFU och balans. Hjälpmedel som fotpall, balansdyna, kilkudde 

olika sorters stolar och fotpallar har varit till nytta i terapiarbetet, Johanna har fått variera 

sitt sittande på många olika sätt. Numera drar hon mer sällan in foten under stolen då hon 

spelar, och hon sitter lite mera avspänt. 

 

Balansbollen har varit till stor hjälp i arbetet med balansen. Sittande på den får Johanna 

stimulera sina bålrörelser och koordinera hela kroppens rörelser på ett bra sätt. 

Kroppshållningen har förbättrats av det, och rörelserna är nu mjukare och större i omfång. 

Dessutom har Johanna med hjälp av balansbollen utvecklat en bättre förmotorik (hon 

förbereder kroppen för kommande rörelse bättre). Det märks tydligt när hon spelar på sex 

attribut uppställda i en halvcirkel, med en dubbelklubba, från vänster till höger. Balansen 

har alltså utvecklats till det bättre anser jag. 

 

I början av terapiarbetet observerade jag att Johanna inte riktigt kunde koppla ihop mina 

bekräftelser på pianot med de slag hon gjorde på attributen (s. 28). Hon spelade också 

oordnat och utan någon som helst modell (s. 28). Johanna har nu allt mer börjat förstå 

sambandet mellan hennes slag och mina bekräftande svar (s. 30). Genom att jag vinklade 

attributen så att hon lättare kunde få till bra träffar och att jag gav mycket skarpa och 

tydliga bekräftelser på pianot har den sensoriska återkopplingen utvecklats. Samspelet 

mellan de sensoriska signaler hon tar emot och de motoriska svar hon ger har förbättrats, 
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och hennes uppmärksamhet och koncentrationen har utvecklats till det bättre. Jag har i 

detta avseende insett betydelsen av att som terapeut vara tydlig i bekräftelserna på pianot, 

och av att inte gå för fort fram. 

 

I FMT-arbetet med Johanna är ett av målen att hon ska stimuleras att använda sin högra 

kroppshalva mer. Johanna var från starten väldigt inställd på att det var hennes högra hand 

som skulle ”tränas”, hon valde alltid, när hon fick chansen, att spela med den (s. 27). 

Skillnaden nu mot före FMT är att Johanna, enligt henne själv, har fått ökad motivation till 

att använda den handen/armen i vardagliga situationer också, inte enbart i FMT-rummet 

eller träningslokalen. 

 

Genom att jag i FMT-sessionerna låtit Johanna hålla en piggboll eller något annat föremål i 

höger hand då hon spelat med vänster, har signaler gått upp till hjärnan med information 

från båda händerna samtidigt, vilket jag tror kan ha ökat medvetandet om att den högra 

handen också finns att tillgå. När Johanna har spelat på blockflöjterna har jag sett till att 

föra in dem vid bytena i hennes högra hand, utifrån handryggen och in i handflatan. Det 

har stimulerat känselreceptorerna i den handen, vilket ökar hjärnans medvetande om högra 

handens existens (s. 28).  

 

När Johanna har spelat med olika dubbelklubbor har den högra handen fått god draghjälp 

av den vänstra till att göra liknande rörelser som den, vilket ger minnesspår i hjärnan och 

främjar utvecklingen av högerhandens funktion (s. 28) Genom att ta hjälp av den friska 

armen/handen har Johannas overksamma hand aktiverats. Detta stämmer med vad Gunnar 

Smideman kallar reorganisation (s. 24), detta att celler i den friska delen av hjärnan, 

genom stimulans, kan ta över uppgifter från nervceller i den skadade delen av hjärnan och 

därmed ta över styrning av en funktion. 

 

Johanna spelar en stund på bastrumman vid varje terapitillfälle, vilket stimulerar tramp-

rörelserna i fötterna. Utanför FMT-rummet har hon en så kallad walk-aid- dosa på 

högerbenet. Den skickar signaler upp till hjärnan för att främja rätt tramprörelse i foten när 

hon går. Kodspelet på bastrumman och dosan syftar till samma sak: stimulering av 

gångrörelserna. Vårt terapiarbete och Johannas träning på gymmet, där hon tränar 
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muskelstyrka, är en bra kombination för att förbättra hennes motoriska funktion i höger 

kroppshalva anser jag.  

 

Johannas blås i flöjter och ACME-instrument har förändrats till det bättre, hon blåser mer 

uthålligt och starkt, och anpassar längden på tonerna efter melodin jag spelar på pianot. Jag 

tänker att det kan vara en följd av att hennes kroppshållning har förbättrats och att hon 

genom det orkar hålla ut tonerna längre.  

 

Mitt helhetsintryck av Eva var från början att hon var osäker i sin kropp och hon gav 

intryck av att vilja göra sig så liten som möjligt där hon satt på stolen (s. 34). Jag tänkte 

genast att hon, genom att bli säkrare i sina kroppsfunktioner, kan bygga upp en positiv 

kroppsuppfattning och därmed få bättre självkänsla. 

 

Jag började med att arbeta med Evas KFU. Hon fick sitta på olika stolar, använda kilkudde 

eller balansdyna. Jag satte en mjuk boll, eller en piggboll mellan hennes knän för att hon 

skulle få bättre vinkel på benen (s. 35). Genom det har hon nu bättre kontakt med golvet, 

stabiliteten är bättre då bäckenet skjuts fram lite i sittandet och hon har en mer öppen 

hållning i överkroppen. 

 

Svankrörelsen har stimulerats och blivit större genom att jag flyttat attributen framåt i små 

steg (s. 34).  Nacke och skuldror har efterhand mjukats upp och blivit mera följsamma i 

rörelserna. Vid spel snett utåt sidorna i koduppställning i V-form, samt i koder där hon 

spelat på många attribut från vänster till höger har Eva upprepade gånger missat i slagen på 

de yttersta instrumenten (s. 35). Jag har av det läst in att hon har svårigheter med den 

vestibulära perceptionen, känt en perifer osäkerhet och haft svårt att bedöma avstånd till 

attributen i relation till händerna och kroppens rörelser. För att bearbeta det har jag i 

terapiarbetet flyttat attributen varsamt i små steg men med många variationer. På det sättet 

har Evas kropp tvingats hitta nya vägar i rörelserna, vilket gynnar strävandet efter 

homeostas (jämvikt) i kroppen.   

 

Eva har i sitt spel slagit kantslag på instrumenten många gånger (s. 35). I början tänkte jag 

att det kanske berodde på att hennes koncentration enbart var fokuserad till att hennes slag 
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skulle komma i rätt takt till melodierna på pianot. Men min tankegång ändrades till att 

hennes visuospatiala (synbaserad rumsföreställning och rumsuppfattning) förmåga behöver 

utvecklas. 

 

Öga/handkoordination är också något hon behöver stimulera, då jag observerat att hon 

ibland inte riktigt följer handens rörelser med ögonen. Jag har vinklat attributen på en 

mängd olika sätt samt höjt och sänkt dem i många olika variationer. Eva har genom det 

förbättrat sitt spel, det blir numera sällan kantslag och hon får till säkrare träffar på 

attributen. Någon gång har Eva berättat för mig att hon under hela sin skoltid haft stora 

svårigheter med matematik. Jag har själv också tänkt på att Evas handstil är svårläslig, hon 

har svårt att forma bokstäverna. Det har slagit mig att detta kan ha en koppling till de 

visuospatiala svårigheterna. De varierade vinklingarna på attributen har främjat hand-

ledernas smidighet, vilka har blivit mjukare i sina rörelser. Även händernas grepp har 

förbättrats genom att Eva har fått spela med en mängd stockar med olika tyngd, längd och 

form (s. 35).   

 

Precis som Johanna har Eva ofta fått sitta på en balansboll och spela (s. 35). Bålrörelserna 

har utvecklats fint av det. Jag har lagt till flera attribut och vidgat uppställningarna åt 

sidorna i spel från vänster till höger och nu är Evas rörelseomfång större än det var i 

början. Hon anpassar det dynamiska stativet ” (tänk på kroppen som ett stativ), d.v.s. hon 

kan utföra rörelserna bättre i förhållande till rummet och det fasta underlag hon har under 

sig. När Eva får sitta på en balansboll utvecklar hon förutom bålrörelserna sin 

kroppshållning mycket effektivt.  

 

Vid ett tillfälle observerade jag att Eva blev stressad av att inte förstå hur koden vi arbetade 

med skulle spelas: Ena handen ska spela i en rät linje snett framåt/uppåt medan den andra 

ska spela på två attribut fram och tillbaka (s. 35). Det var mycket svårt, hon tänkte och 

funderade en hel del, men jag avbröt och vi gick tillbaka till steget innan den 

uppställningen för att hon skulle få känna att hon behärskade situationen. Jag insåg då hur 

viktigt det är att jag som terapeut noga anpassar svårighetsgraden av koduppställningarna 

till min adept, och inte går för fort fram. Adepten måste alltid få känna att han/hon har 

lyckats. 
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Utveckling behöver få ta tid och enligt Piaget går det inte att hoppa över något steg i 

utvecklingsstadierna (s. 14). Varje individ borde få den tid som behövs för att i lugn och ro 

hinna arbeta fram en kunskap som blir kvar som ett minnesspår i hjärnan, redo att plockas 

fram då kunskapen behövs. Eva har säkert inte under sin skoltid fått den tid hon behövt till 

att bygga upp sina funktioner och förmågor som följer av det. I FMT får adepten möjlighet 

att arbeta från kroppen till hjärnan. Jag tror, att det faktum att Eva själv märker att hon 

genom att ha större trygghet i sin kropp bättre löser utmaningar hon ställs inför, gör att hon 

redan nu fått bättre självkänsla.  

 

Jag kan inte avgöra om de förändringar och steg framåt jag sett hos Eva när vi arbetar 

tillsammans enbart beror på FMT-arbetet. Eva uttrycker dock själv att hon alltid går glad 

ifrån våra terapistunder och med en känsla av upprymdhet och av att ha lyckats. Hon ser 

också alltid, precis som jag, fram emot nästa gång med nyfikenhet och positiv förväntan.  

 

I ett rum som ser lika ut från gång till gång har vi i samverkan börjat hanterandet av tingen, 

attributen. Det ickeverbala arbetssättet i FMT-metoden, har gett plats för Johannas och 

Evas egna tankar och initiativ i sina personliga utvecklingsarbeten. Genom förflyttning av 

föremålen, har mina adepter fått bearbeta sina perceptioner. De olika områdena i hjärnan 

har fått lära sig att samarbeta och logiska strukturer har utvecklats. De första koderna har 

använts till att automatisera rörelser och spelandet har lett till kunskap om att kunna sortera 

och göra saker i rätt ordning. Ny kunskap har skapats genom de båda adepternas egen 

motivation och vilja att ta sig an nya utmaningar. Johanna och Eva har fått skapa sina egna 

upplevelser av att ha lyckats i sin utveckling, utan någon som helst värdering ifrån min 

sida. Det tror jag har gett en stabilare minnesbild av en positiv upplevelse än om någon 

med ord skulle ha sagt dem att de gjort ”rätt”.  

 

Det är ett spännande utvecklingsarbete som pågår. Vi, Johanna, Eva och jag tycker, alla 

tre, att det känns mycket meningsfullt och spännande. Jag känner mig nu säkrare i min roll 

som terapeut och tycker att även jag har utvecklats. Det vi gjort hittills har ju bara varit en 

början och jag vill gärna gå med mina båda adepter vidare framåt i FMT med dessa roliga, 

intressanta, utvecklande och givande stunder. 
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5  Slutsats 

 

 

 

På vilket sätt kan FMT ge en människa ökade handlingsmöjligheter? Hur kan denna 

terapimetod, med musik som medel, ge en individ en positiv kroppsuppfattning och stärka 

dennes självkänsla? Jag tror att tiden är en viktig aspekt, kanske den viktigaste pusselbiten, 

till att ge en individ förbättrade funktioner och tilltro till den egna förmågan. Genom att, 

som i FMT, få tillräckligt med personlig tid till att utveckla sina funktioner, utifrån sin 

egen utvecklingsnivå, kan en person uppnå ökade handlingsmöjligheter och därigenom få 

en positiv kroppsuppfattning och stärkt självkänsla. För att ett pussel ska bli helt och ge en 

begriplig bild, krävs också att det finns lust att lägga pusslet, och tålamod att hitta alla 

pusselbitarna. I FMT finns förutsättningar för allt detta, och alla verktyg som behövs. Jag 

för min del älskar att lägga pussel och tar med mig Lasse Hjelms tre T i mitt fortsatta 

arbete med FMT när jag nu snart är klar med utbildningen: 

 

  Tilltro till metoden 

  Tilltro till mig själv  

  Tilltro till adepten 
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