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Sammandrag 
 

 

 

I detta examensarbete beskriver jag Funktionsinriktad MusikTerapi (FMT) och mitt 

terapiarbete med två vuxna adepter med multifunktionshinder i ett sydfranskt boende. 

Med utgångspunkt från min frågeställning ”Hur mycket har rörelsemönstren, uthålligheten 

och beteenden hos dessa adepter ändrat sig positivt genom den strukturerande FMT-

metoden?” kommer jag fram till följande resultat: Med hjälp av FMT har mina adepter fått 

ökad uthållighet och förbättrade rörelsemönster. I ett fall har även beteendet förbättrats 

tydligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad musikterapi, funktionsnedsättningar, FMT-metoden, 

multifunktionshinder, Myoton Dystrofi 
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1  Inledning  

 

 

 

Nedan beskriver jag syfte och frågeställning rörande mitt arbete med två adepter.  

Jag ger också en beskrivning över min egen bakgrund. 

  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva mitt arbete, enligt FMT-metoden, med två 

adepter i ett franskt boende för personer med funktionsnedsättningar. De två adepter som 

jag valt att skriva om är mycket olika och uppvisar skilda funktionsnedsättningar, men de 

har också något gemensamt: en djup, inre ensamhet, svåra funktionsnedsättningar och en 

avsaknad av meningsfulla sysselsättningar i sina liv. Med detta examensarbete vill jag fästa 

uppmärksamhet på hur man genom FMT-metoden kan ge dessa människor en förhöjd 

livskvalitet och väcka deras medvetande om att de kan något, så att deras självmedvetande 

stärks.   

 

Min frågeställning lyder: Hur mycket har rörelsemönstren, uthålligheten och beteenden 

hos dessa adepter ändrat sig positivt genom den strukturerande FMT-metoden? 

 

 

 

1.2 Min egen bakgrund 
 
 
Jag föddes 1963 i Ahrweiler (Tyskland) i mina morföräldrars hus som den förstfödda. Fyra 

år senare föddes min bror Gero. Mina föräldrar är nu båda pensionerade lärare. Min far 

Hans Dieter Stöver skriver (dessutom) sedan många år, böcker om den romerska antiken. 
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Med tiden har det blivit över 40 böcker. Därtill komponerar han och målar också bra. 

Tidigare spelade han fiol och kontrabas. Pianospel hade han lärt sig själv, t o m så bra att 

han kunde uppträda som jazzpianist. Min bror Gero är pianist, komponist och arrangör. 

Min morfar var pianist och organist, och det var också han som sade till mina föräldrar att 

de skulle köpa mig ett piano. Så blev det. När jag var liten sjöng de mycket med mig, det 

finns lustiga bandinspelningar av detta. Efter grundskolan gick jag i ett katolskt 

gymnasium i Brühl. Man var där mycket storsinta. När jag inte längre ville delta i 

skolmässan och religionsundervisningen kom inga protester. 

 

I en familj med stort kulturellt intresse var den främsta förebilden för mig min mormor.  

Hon klarade av att samtidigt vara känslig och stabil. Två världskrig hade hon upplevt, 

tidigt förlorat sin far och bror samt upplevt både hunger och ångest. Hon uppfostrade sina 

fem barn väl (tre av dem föddes under kriget), hon var kroniskt sjuk, men klagade aldrig. 

När jag idag tänker på ett problem, särskilt på sjukdomar, frågar jag mig: ”Mormor, vad 

skulle du nu göra?” 

 

Efter att jag slutat mina gymnasiestudier med studentexamen och vunnit flera pianist-

tävlingar, studerade jag piano (mästarklass) och musikpedagogik. Senare tillkom klarinett, 

filosofi i Köln, komposition i Avignon och slutligen FMT i Arvika. 

 

Jag arbetade många år som musikpedagog − allra helst med dem som hade något 

medicinskt problem och som jag kunde hjälpa med musik. Härur uppstod den innerliga 

yrkesönskan att bli musikterapeut. Genom min egen sjukdom fördjupades denna önskan.   

Sedan 17 år är jag gift med svensken Bengt Alvsten. Först bodde vi tre år i Danmark, där 

Bengt var fysikprofessor vid Aalborgs Universitet, men efter hans förtidspensionering 

flyttade vi till Sydfrankrike. Jag älskar Sverige lika mycket som Frankrike.  

 

Min helt stora kärlek är hundar. Musik, hundar, sjukdomar, kamp, stort intresse för andra 

människor – det är min bakgrund. Att bli en god musikterapeut är målet. Jag ser med 

tillförsikt mot framtiden. FMT är det bästa som jag hittills upplevt. Jag vill använda det 

bra. 
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2  Bakgrund 

 

 

 

Här följer en definition om musikterapi och en kort beskrivning om musikterapins historia. 

Ett längre avsnitt ägnas åt FMT-metoden. 

 

 

 

2.1 Vad är musikterapi? 
 

Förbundet för musikterapi i Sverige skriver på sin hemsida: 

Världsorganisation för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande 

definition av musikterapi: Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut 

använder sig av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i 

en process avsedd att möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, 

mobilisering, uttryck och andra relevanta terapeutiska mål med syfte att tillgodose 

fysiska, emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Musikterapi har som mål 

att ge individen möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att 

han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad 

livskvalitet. (Förbundet för musikterapi 2010a) 

 

 

 

2.2 Musikterapins historia 
 
 
Musikterapi har använts sedan årtusenden. Dokumentation finns från och med antiken. 
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2.2.1 Från Antiken till andra världskrigets slut 
För omkring 4 300 år sedan komponerade och textsatte den sumeriska prinsessan och 

prästinnan Enheduanna c:a 240 läkehymner med vars hjälp sjuka blev behandlade i 

templen. Hymnerna var liksom dagens mediciner receptbelagda, d v s anpassade efter 

sjukdomstillståndet. Enheduanna framförde själv hymnerna på lyra och sjöng texterna 

(Roberts 2004, s. 1).     

 

Även den gammalegyptiska musikprästinnan Shebut-n-Mut anger att hon i templen botade 

sjuka med sin musik (Alvin 1984, s. 23). Bekant är Davids lugnande harpspel för den 

förvirrade, depressive och oberäknelige Saul (1 Sam 16:23). När Saul var på väg att få ett 

nytt anfall hämtade man alltid David för att spela.   

 

Johann Kuhnau (1660–1722) komponerade sex ”Bibliska sonater” för tangentinstrument. 

Den andra sonaten har titeln ”Den av David förmedlade musiken kurerade Saul.” Den 

fyrdelade sonaten åskådliggör musikaliskt depressionen, den oberäkneliga vreden, Davids 

lugnande musik och den botade Saul. (Oehlmann 1979, Reclams Klaviermusikführer 1979, 

s. 104) Intressant är att ”Davidsdelens” musikaliska teman starkt erinrar om Lasse Hjelm’s 

FMT-koder: Många brutna terser, klara strukturer, dialogsökande och inga exalterande 

moment (Kuhnau, 1700/1973).  

 

Användningen av musik som botemedel genomgick under årtusenden många förändringar. 

Grekerna ändrade den tidigare magiska religiösa betraktningen till en rationell syn, vilken 

anammades av romarna (Alvin 1984, s. 41). 

 

Bland grekerna har vi Platon och Aristoteles (384–322) vilka kan betraktas som musik-

terapins förelöpare, d v s att erkänna den kontrollerade användningen av musik. Aristoteles 

ger musiken ett bestämt medicinskt värde (Welldon 1888, s. 256). Han rekommenderade 

att man skulle låta destruktiva barn utöva musikaliskt rassel så att de inte skulle förstöra 

möbler (Alvin 1984, s. 40). 
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I senantiken analyserade Cassiodor (490–583) inverkan av skilda kyrkotonarter på själen. 

Han och andra trodde på den tiden att den frygiska tonarten gör anden modig, den äoliska 

verkar insomnande och att den ioniska skärper förståndet (Alvin 1984, s. 39). 

 

Efter romarrikets fall levde medicintraditionen vidare i Alexandria där araberna övertog 

och vidareutvecklade den (Alvin 1984, s. 42). Al Farabi (872–950) tillhörde gruppen av 

islamska läkare vilka blev kända för sina systematiska kliniska observationer och var de 

första som införde vetenskapliga experiment i medicinen. Han skrev ”The great book of 

music” (Netton, 1998). 

 

Med renässans- och barocktiden och Athanasius Kirchers affektlära kom nya försök att 

systematisera musikens effekt på den mänskliga kroppen och själen (Kirkeby, 2010). 

 

På Bachs tid levde en greve Keyserling i Dresden. Keyserlings sömnlöshet blev botad 

genom att hans cembalist Goldberg spelade musik vilken Bach komponerat på uppdrag av 

greven. Det var de berömda Goldberg-variationerna (Oehlmann 1979, s. 295). Den mest 

berömda av alla kastratsångare, Italienaren Farinelli (Carlo Broschi) född 1705, blev 

anställd som privatsångare av den sinnesjuke spanske kungen Filip V. I tio års tid sjöng 

Farinelli varje afton samma fyra visor sammanlagt 3 600 gånger till kungens död. Farinelli 

skattades högt av kungen som blev hjälpt ur sina ideliga depressioner (Alvin 1984, s. 51–

53). Intressant är att dra en parallell till den strukturerade, alltid lika musiken i FMT – 

Funktionsinriktad musikterapi.  

 

Hector Chomet, en fransk läkare, skrev 1876 en bok med titeln The Influence of Music on 

Health and Life (Alvin 1984, s. 45–47). Den handlar om musikens inflytande på epilepsi.  

Under andra världskriget fick pianoläraren Harold Rhodes i uppdrag av amerikanska flyg-

vapnet att påskynda sårade soldaters rehabiliteringsprocess genom att lära sig spela piano 

enligt hans metod. För patienter som låg i säng konstruerade han och byggde ett bärbart 

piano, de första av flygplansdelar, som kunde spelas sittande i sängen. Detta Army Air 

Corps piano, Xylette, byggdes i ett antal av 125 000 st. och mer än 250 000 soldater 

undervisades mellan 1942–1945 (Rhodes Music Corporation, 2009, s. 1−3).  
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2.2.2 Efter andra världskriget 
Vid Michigan State University startades 1944 den första utbildningen ”Music Therapy 

Degree Program”. År 1950 grundades i Amerika “National Association for Music Therapy 

NAMT” (American Music Therapy Association, 2010). 

 

I Europa följde England 1958 (British Society for Music, 2010) och Österrike 1958 med 

grundandet av det statliga musikterapisällskapet (Mössler, 2008). Tyskland (Deutsche 

Musiktherapeutische Gesellschaft, 2010) och Sverige (Förbundet för musikterapi i Sverige, 

2010b) grundade 1974 egna sällskap. 

 

Efter kriget utkristalliserade sig flera musikterapeutiska inriktningar: 

 - The Bonny Model – en receptiv musikterapimodell 

 - The Priestly Model – en aktiv analytiskt orienterad musikterapi vilken kombinerar 

    musikterapi och psykoanalys 

 - The Nordhoff – Robbins Model – en kreativ improvisationsmodell  

 - The Alvin Model – en fri improvisationsterapi byggd på psykoanalytisk teori 

 - Behavioural Music Therapy med fokus på beteenden 

  (Wigram 2002, se Granberg 2007, s. 24). 

 

Bonnymetoden, Guided Imagery and Music (GIM), utvecklades under 1970-talet av den 

amerikanska psykoterapeuten och musikern Dr. Helen Bonny. Klassisk musik används för 

att nå fram till patienternas inre föreställningar och låta patienterna beskriva dem. I Bonny-

metoden spelar patienterna själva ingen musik (Kaestele, 2010). 

 

Under 1970-talet utvecklade Mary Priestly i England den analytiska musikterapin. Den 

baseras på patientens improvisation. Musikterapeuten måste ha slutfört en utbildning i 

psykologi (Carpente, 2010). 

 

Clive Robbins, en engelsk fysioterapeut, och Paul Nordoff, en amerikansk pianist och 

kompositör (död 1977), utvecklade gemensamt under 1960- och 70-talen Nordoff/Robbins 

metoden. Tyngdpunkten i deras verksamhet låg på arbetet med handikappade och svårt 
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rörelsehindrade barn. I England, USA och i Tyskland finns det Nordoff/Robbins Center 

(Nordoff-Robbins Music Therapy, 2011). 

 

Juliette Alvin grundade 1958 British Society of Music Therapy. Hon var Mary Priestlys 

lärare. Alvin var konsertcellist och skrev också skilda böcker som Music for the Handi-

capped Child (1965) och MusicTherapy for the Autistic Child (1978) (Alvin 1984, s. 1). 

 

Behavioural Music Therapy utvecklades i Amerika. Dr. Clifford Madsen publicerade 1966 

en artikel i vilken han presenterade den nya musikterapiformen. Musik används som 

stimulans och förstärkare för att nå ett bestämt uppträdande hos patienten (Wigram 2002, s. 

134–135). 

 

I Sverige finns det idag, 2012, två huvudsakliga inriktningar, den ena är psykodynamiskt 

inriktad och den andra funktionsinriktad. Vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm: Ett 

magisterprogram med profil musikterapi som utgår från en psykodynamisk grund. Vid 

Musikhögskolan Ingsund i Arvika: FMT – Funktionsinriktad MusikTerapi, en 

behandlingsform där man använder fastlagda musikslingor och instrumentuppställningar 

för att utveckla funktioner. 

 

 

 

2.3 FMT-metoden 
 

Nedan beskrivs metoden, teorier och arbetet med FMT. 

 

 

2.3.1 Metodens skapare, utbildningen och målgrupper 
Metodens skapare. Lasse Hjelm arbetade under åren 1975–1989 som musiklärare vid 

Folke Bernadottehemmet (FBh) i Uppsala. Under den tiden utvecklade han FMT-metoden. 

Metoden blev officiellt erkänd 1976 och gavs namnet: Funktionsinriktad Musikterapi, 

FMT. Hjelm beskriver i sin bok Med musik som medel (2005) hur det hela utvecklade sig. 
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Vid habiliteringsavdelning i Uppsala arbetade han med barn och ungdomar, mestadels med 

CP-skador. Hjelm utnyttjade musik som ett medel i syfte att aktivera gravt rörelsehindrade. 

Han fann att många barn inte hade utvecklats i takt med sin ålder och såg nödvändigheten 

av att som musikterapeut anpassa sig till deras verkliga utvecklingsnivå. Han sökte 

lösningar där - inte på ett skolpedagogiskt utan på ett helt nytt musikterapeutiskt sätt 

(Hjelm 2004,  B.1 s. 3). 

 

Hjelm såg på människan utifrån en helhetssyn. Han menade, att människan ger sig till 

känna i en psykomotorisk enhet (Hjelm 2004, B.1 s. 9). 

 

Utbildningen i FMT. 1975 inleds ett musikprojekt på uppdrag av Kommunala Musik-

skolan och Akademiska sjukhuset, Uppsala. 1976–1989 blir FMT-projektet ett heltids-

engagemang för Hjelm. FMT expanderar utanför Folke Bernadottehemmet. 1987 grundar 

Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala. Utbildning av FMT-terapeuter börjar. Den är treårig 

och ges på halvfart. 1988 startar parallellt med Uppsala FMT-utbildning i Arvika, treårig 

och på halvfart. 2004 får FMT akademisk status i Arvika (Hjelm 2005, s. 15−19).  FMT 

kan i dag studeras i Sverige (Arvika, Musikhögskolan Ingesund) och i Finland (Vasa, 

Novia). 

 

Målgrupp för FMT. FMT-terapeuter finns inom habilitering och rehabilitering, inom 

förskola, skola, särskola, träningsskola, omsorg, dagcenter och äldreomsorg. Sjukdoms-

bilderna/funktionsnedsättningarna kan alltså hos adepterna, de som får FMT, vara mycket 

mångskiftande.  

 

 
2.3.2 Allmänt om FMT 
 
Musik som medel. Musik använts i FMT som ett arbetsredskap, inte som självändamål. 

FMT är en neuromuskulär behandlingsmetod med musik som medel (Hjelm 2005, s. 11). 

”Trummorna är inte målet. De är vägen dit. Målet är: förbättrade funktioner.”1 

                                                
1  Salome Persson, kursansvarig. Föreläsning 3 December 2009 
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Arbetet med FMT sker ickeverbalt. Musik används istället för språk. Det talas inte under 

en FMT-session. Metoden är således ickeverbal, där adepten agerar 

• utan andras önskan/vilja/krav 

• utan instruktion 

• utan andras ord eller förmaning 

• utan fysisk påverkan (Hjelm 2005, s. 189). 

Det ickeverbala blir särskilt viktigt för de adepter, som har en intellektuellt grav funktions-

nedsättning, då förståelsen, för ett talad språk, kan vara nedsatt. 

  

Genom en ickeverbal bekräftelse från pianot av adeptens rörelser bearbetas dennes 

utveckling av funktioner. Hjelm skrev: ”Här gäller inlärningsprocessen. Musiken tar hand 

om associations- och minnesfunktionerna. Kodsystemet är således systematiskt ledande, 

bekräftande och godkännande i sin koppling till den rörelsekoreografi som lockas fram vid 

spelsessionerna.” (Hjelm 2005, s. 191).  “Musik är ett medel, ett verktyg” (Hjelm 2005, s. 

192). 

 
FMT utförs individuellt. En musikterapeut arbetar vid ett och samma tillfälle endast med 

en adept. Eftersom FMT i motsats till de flesta andra musikterapiformer världen runt inte 

är en psykoterapeutisk/psykodynamisk musikterapiform, utan är huvudsakligen inriktad 

mot adeptens rörelsemönster, perception, kroppskontroll, andning och koncentrations-

förmåga – måste FMT ske individuellt (Hjelm 2005, s. 12). Rummet i vilket musik-

terapeuten arbetar med sin adept, bör alltid vara detsamma. Tryggheten är viktig (Hjelm 

2005, s. 128). Den skapas då det är minsta möjliga oro och störningar i form av bilder etc.  

 

Om rummet innehåller många föremål, kan terapeuten täcka över dem med ett tygstycke. 

Vissa adepter undersöker alla rummets föremål innan de sysselsätter sig med trummorna. 

Ju mindre antal av föremål som finns i rummet, förutom FMT-instrumenten, desto bättre är 

det.  
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2.3.3 Teorier bakom FMT 
Piaget, Holle, Ayres och Kylén. Teorier bakom FMT är bl. a. baserade på Jean Piagets, 

Jean Ayres, Britta Holles och Gunnar Kyléns undersökningar. Piaget formulerade 

utvecklingsteorier (Piaget 2005), läran om sensomotorisk utveckling står bl. a. Britta Holle 

för (Holle 1988). Jean Ayres utvecklade teorier om sinnesintegration (Ayres 2002). Gunnar 

Kylen var en framstående auktoritet inom området intellektuell funktionsnedsättning. Han 

baserade sina teorier på hur människan förstår och agerar i sin miljö (Fungerande Medier 

2013). 

 
Idag integreras i FMT också Vygotskijs teorier. Vygotskij intresserade sig liksom Piaget 

för individens utveckling, men utgick från ett sociokulturellt perspektiv.2  

 
FMT är neuromuskulärt, inte psykoterapeutiskt inriktat. FMT är en neuromuskulär 

behandlingsmetod där man arbetar efter principen ”Från kroppen till hjärnan“ (Hjelm 

2005, s. 190). Med det menas att hjärnan utvecklas när adepten utför nya rörelser, och det 

leder till nya rörelsemönster. I detta ligger Lasse Hjelms stora pionjärarbete. Hjelms metod 

går framför allt ut på bedömning och utveckling av sensomotoriska och perceptiva 

egenskaper. Den emotionella faktorn är integrerad och på intet sätt utesluten. Den står dock 

inte i fokus som i den psykoterapeutiskt orienterade musikterapin. Också för Hjelm var 

välbefinnandet av stor betydelse. ”FMT-metoden bygger på tankarna att skapa ett rum; ett 

utrymme, för strukturerad sensomotorisk bearbetning under trygga lustbetonade former 

utan krav eller värdering av prestationer.” (Musikterapiinstitutet Uppsala 2010). 

 
Målen med FMT är att höja funktionsnivån så långt det är möjligt. I arbetet med FMT 

handlar det långsiktigt om att höja funktionsnivån, utveckla motoriken, förbättra hållning, 

andning, koordination, öka koncentrationen, organisera beteendemönster, stärka uthållig-

heten och att ge upplevelser.3  

                                                
2 Barbro Matsson, lärare och handledare på FMT utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
  Arvika, Karlstads universitet. 23 September 2009 
3 Margareta Ericsson, lärare och handledare på FMT utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
  Arvika, Karlstads universitet. 19 mars 2009 
 



 14 

Den motorisk – perceptuella utvecklingen, d v s förmågan att förstå och kunna sätta in 

sinnesintryck i sina sammanhang och att utföra kontrollerade rörelser blir genom FMT 

förstärkt.  

 

Perceptioner utvecklas genom information från 

1) det auditiva systemet 

2) det visuella systemet 

3) det vestibulära systemet 

4) det proprioceptiva systemet (muskler, leder) 

5) det taktila systemet (beröring) 4 

 

 

2.3.4 Koderna och instrumenten i FMT 
Koderna. FMT är en strukturerad metod. Det finns ett 20-tal koder, komponerade av Lasse 

Hjelm (Hjelm 2005, s. 191). En kod består av en melodi med en tillhörande specifik upp-

ställning av instrument. I FMT följs de olika utvecklingsstegen i människans normala 

utveckling. I början av en FMT-session spelas en hälsningskod. En annan kod är kontakt-

skapande, i vissa koder bearbetas spel från vänster till höger, separata sidoskillnader, 

liksidiga rörelser m.m.  

 

Nivåanpassning sker i FMT genom att välja koder och instrumentuppställningar utifrån 

adeptens utvecklingsnivå och perceptionsförmåga. Anpassning gäller även trumstockar och  

stol. 

 

Britta Holle beskrev att perceptionen innehåller avsevärt mer än bara funktionsförmågan 

hos sinnesapparaten och att stimulansen måste förstås av hjärnan och bearbetas (Holle 

1988, s. 75). 

 

                                                
4 Lena Haglund, lärare och handledare på FMT-utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
  Arvika, Karlstads universitet. 25. August 2009 
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Med perception menas tolkningen av sinnesintryck. Denna bearbetning sker i individens 

utveckling i en viss ordning. Hon skrev att perceptionen är därmed en omfattande process 

som fordrar en motsvarande utveckling av det centrala nervsystemet (Holle 1988, s. 75). 

 

Musiken i FMT är ett arbetsredskap. Adepten får möjlighet att bearbeta sidoskillnader, 

balans och stabilitet, antalsförankring, samt förmågan att korsa kroppens medianlinje 

(kroppens tänkta mittlinje). Med hjälp av FMT stimuleras även kommunikationen mellan 

hjärnhalvorna. I FMT skapas förutsättningar för att spela från vänster till höger. Via 

koderna bearbetas även förmågan till koordination samt att få rörelser automatiserade 5 

 

Instrumenten. Terapeuten spelar på piano medan adepten spelar på slaginstrument och 

ibland även på effektinstrument, s.k. ACME-instrument, (Hjelm 2005, s. 189−190) samt på 

preparerade blockflöjter (Hjelm 2005, s. 130). Instrumenten eller attribut som används är 

alltså: Ett piano, olika slaginstrument som trummor och cymbaler på stativ, blåsinstrument 

som blockflöjt och ACME-instrument, vilka låter som ankor, duvor, tågvisslor mm. Därtill 

används ibland även balansboll, kudde och olika specialklubbor. 

 

 

2.3.5 FMT – Observationspunkter 
 
Då terapeuten första gången möter en adept görs en observation av för FMT specifika 

observationspunkter. Några av observationspunkterna är: Stabilitet – Sidoskillnad – 

Separata sidorörelser – Bålrotation – Korsrörelse – Handfunktion höger/vänster – 

Handledsfunktion höger/vänster – Modell/Logik. 

 
Utifrån observationspunkterna kan sen terapeuten lägga upp sitt arbete baserat på det som 

han/hon observerat. 6 

 
Stabilitet. Stabilitet handlar om balans och om kroppskontroll (Hjelm 2004, s. 204). 
                                                
5Salome Persson, studieledare vid FMT utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
 Arvika, Karlstads universitet. Januari 2012 
 
6 Salome Persson, studieledare vid FMT-utbildningen, Musikhögskolan Ingesund Arvika, Karlstads  
Universitet, Januari 2012 
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I innerörat ligger organet för balanssinnet. De reflexer som sänds ut härifrån påverkar 

muskeltonusen, hållningsreaktionerna i hela kroppen. Systemet står i förbindelse med 

ögonmusklerna. Lillhjärnan är mycket viktig i sammanhanget tillsammans med det 

vestibulära sinnet, då den koordinerar alla rörelser (Holle 1988, s. 142). 

 
Hos adepten kan upptäckas bristande gravitationskänsla och bristande kontakt med 

underlaget och bristande KFU, Känsla För Underlaget. Stabilitetsproblem kan också visa 

sig som osäkerhet i sittande, stående och gående (Hjelm 2004, s. 204). FMT-terapeuten 

observerar hur adepten sitter på stolen och hur han/hon har placerat fötterna på golvet. ”I 

FMT-metoden ser vi allvarligt på en instabilitet och problemet kretsar runt arbetsnamnet: 

KFU – Känsla För Underlaget.” (Hjelm 2004, s. 204).  

 

Sidoskillnad. ”Vi finner i många fall en påtaglig skillnad mellan kroppens två sidor, ett 

neuromuskulärt fenomen som kan medföra betydande konsekvenser.” (Hjelm 2005, s. 

205). Hjelm menade att vissa rörelsemönster är extra komplicerade. ”Dessutom följer en 

perceptionell osäkerhet då avläsningen, varseblivningen av omvärlden, på höger resp. 

vänster sida står på två skilda nivåer.” (Hjelm 2005, s. 205). 

 
Holle menade att först när ett barn är sex till sju år gammalt kan det verbalt skilja mellan 

höger och vänster. Skillnaden på höger och vänster lär barnet först på sin egen person. 

Senare blir insikten överförd till det omgivande rummet (Holle 1988, s. 121). FMT- 

terapeuten observerar adeptens rörelsemönster.  

 

Separata sidorörelser. Problem med stabilitet och sidoskillnad kan medföra svårigheter 

vid utförandet av skilda rörelser i de båda kroppshalvorna. FMT-terapeuten observerar 

om adepten kan utföra en rörelse med en hand medan den andra utför en annan (Hjelm 

2005, s. 206). 

 

Bålrotation. Hjelm menade att en god totalperception är beroende av en god bålrotation, 

som innebär att överkroppen ska kunna vridas utan att underkroppen påverkas  (Hjelm 

2005, s. 207). ”Vi kan se människokroppen som två funktionella system, det nedre som 
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skall stå för stabilitet med fötter, ben och bäcken, det övre från bröstkorg till skuldror, hals, 

huvud och armar.” (Hjelm 2005, s. 207). 

  

Korsrörelser. Hos nyfödda finns det ingen handdominans. Barnet använder båda händerna 

lika mycket till 12: e månaden. Senare börjar den dominanta handen att gripa föremål på 

motsatta sidan och passerar därvid medianlinjen (Holle 1988, s. 121). Hjelm menade, att 

det inte är en självklarhet att människan kan korsa medianlinjen med händer och armar. 

Även många vuxna har problem med detta (Hjelm 2005, s. 207). FMT-terapeuten 

observerar om adepten kan korsa medianlinjen med hand och arm, och om adepten då 

förändrar sin stabilitet och KFU. 

 
Handfunktion höger/vänster. I FMT är det inte bara adeptens spel som är viktigt, utan 

också det sätt på vilket trumstocken grips och släpps. Också vid mottagandet och tillbaka-

givandet av flöjterna bearbetas handfunktionen. Enligt Holle måste den primitiva grip-

reflexen vara fullständigt integrerad innan barnet kan lära sig komplicerade griprörelser 

(Holle 1988, s. 53). Först vid 12 månader har barnet gripandet och släppandet under 

kontroll (Holle 1988, s. 49). Handutveckling och handfunktionen har stor betydelse i det 

dagliga livet och speciellt vid läsning och skrivning. Hjelm menade: ”Genom en väl 

avvägd terapi kan handfunktionen utvecklas och detta påverkar märkbart grund-

förutsättningen för att utveckla en god läs-  och skrivförmåga.” (Hjelm 2005, s. 209). 

Terapeuten observerar adeptens handställning, hur han/hon griper trumstocken och hur den 

släpps. Terapeuten kan också avläsa adeptens styrka och kontroll: Spelar adepten starkt 

eller svagt? Är spelet nyanserat?  

 

Handledsfunktion höger/vänster. Handledens dorsalfunktion, bakåtrörelse, kan utvecklas 

med eller utan föremål (Holle 1988, s. 55). Genom att använda olika trumstockar, kan 

uppbyggnaden av handledens styrka påverkas. Terapeuten observerar om adeptens handled 

är stel eller låst. Om armbågen pressas mot kroppen, eller om adepten spelar med hela 

armen eller om endast handleden är aktiv. Adepten får möjlighet att förbättra handleds-

funktionen med anpassade instrumentuppställningar. 
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Modell/Logik. Här observeras adeptens kapacitet till problemlösningar. Terapeuten 

använder olika koder för att observera hur adepten använder sitt logiska tänkande. 

Eftersom FMT sker ickeverbalt stimuleras adepten att utan anvisningar själv finna 

lösningar (Hjelm 2005, s. 209). 

 

FMT-metodens analyssystem ger en bild av individens funktionsnivå och ger FMT-

terapeuten möjlighet att möta varje individ på dennes utvecklingsnivå (Hjelm 2005, s. 215–

222). 

 

 

2.3.6 Arbetet med FMT-metoden 
 
Att kunna vänta. FMT-terapeuten spelar koder som adepten har möjlighet att reagera på. 

När denne utfört den förväntade rörelsen eller aktiviteten, bekräftar terapeuten genom 

pianospel. Om adepten inte ”svarar” som tänkt, uteblir pianospelet. Att kunna vänta är 

mycket viktigt. Att med hjälp av väntan korrigera adeptens rörelsemönster är en central sak 

i FMT. Terapeuten kan stimulera adepten till handlingar som gör att nya kopplingar i 

hjärnan bildas. Adepten finner lösningen själv och då bekräftar FMT-terapeuten detta 

genom att fortsätta spela koden.  

 

Ledstjärnan i metoden är den normala utvecklingsprocessen, där hjärnan utvecklas av 

sinnesintegration och kroppens rörelser (Hjelm 2005, s. 175). FMT-terapeuten spelar med 

och inte spelar för adepten (Hjelm 2004, B.9 s. 8). I FMT anpassas arbetet till adeptens 

aktuella utvecklingsnivå. Man måste således som FMT-terapeut kunna vänta, ibland länge. 

 

Struktur och upptäckter. Med terapeutens stöd utvecklas ganska snabbt en dialog dem 

emellan med hjälp av koderna. Den återkommande repetitionen av koder ger en trygghet 

och säkerhet. Adepten vet vad som väntar och ges möjlighet till nya upptäckter: 

 

• Nya uppställningar av trummor/instrument  

• Nya trumstockar, kanske kortare, längre eller tyngre, kanske i en annan färg  

• Att sitta på en boll istället för på en stol  
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• Nya blåsinstrument  

• Nya trummor, t ex bastrumman som man spelar på med foten. 

 

Förändringar i instrumentuppställningarna och valet av trumstockar eller andra attribut som 

boll, kudde eller fotstöd anpassas individuellt. Hur förändringarna görs beror på adeptens 

funktionsnedsättning. Det finns en ytterligare stor kraft i FMT. Tack vare strukturen kan 

varje adept få en individuellt anpassad musikterapibehandling som passar henne/honom.7   

 

 

2.3.7 Dokumentation och filmer 
 
Utbildningsradion gjorde 1996 en film om Lasse Hjelm vid Karolinska Sjukhuset där han 

berättade om sitt arbete. 1997 gjorde Utbildningsradion en serie på sex delar ” I hjärnans 

Värld”. Producent var Agneta Ginsburg. I del 1 var Margareta Ericsson, FMT behandlings-

center i Eskilstuna, med och berättade om FMT. De filmade även arbetet med två olika 

adepter.  

 

Det finns även radioprogram om FMT där jag hämtat följande citat:  

Sveriges Radio P4 Halland 

Hallandsekot måndag 3 december 2007, klockan 11.06 

”Man använder musiken, inte som mål i sig, utan som medel att nå ett annat mål, till 

exempel att man ska klara skolan bättre, att man ska få bättre självförtroende, eller 

att man ska få lättare att umgås med sina kompisar.”  

(Kerstin Möllenborg, FMT-terapeut) 

 

Sveriges Radio P2  

”Hjärtslag” måndag 7 mars 2011, klockan 08.30  

”Jag ställer en fråga på pianot.” (Margaretha Reinhammar, FMT-terapeut) 

 

 

                                                
7 Margareta Ericsson,  lärare och handledare på FMT-utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
  Arvika, Karlstads universitet. 19 Mars 2009 
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Sveriges Radio P4 Sörmland  

”Lära för livet – Funktionsinriktad musikterapi i förskolan” 

Tisdag 20 september 2011, klockan 10.27  

”Den (FMT) använder vi för att stimulera utveckling av funktioner hos människan. Man kan 

arbeta både med barn och med vuxna… Att jobba med alla kroppens funktioner… Och det 

som är intressant med den här metoden det är att man använder musiken som ett medel 

istället för språket…jag pratar med pianot.” 

(Margareta Ericsson, FMT-terapeut och handledare på FMT-utbildningen, Musik-

högskolan Ingesund)   

 

Inom ramen för utbildningen filmas arbetet med de egna adepterna i samförstånd med 

adepten eller med anhöriga. På så vis har den blivande terapeuten fått möjlighet att 

dokumentera adeptens framsteg. Det egna arbetet kan där kritiskt bli bedömt av lärare och 

medstuderande.  
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

I följande fallbeskrivningar beskriver jag mitt arbete med två adepter vilka har olika 

diagnoser och olika funktionsnedsättningar. 

 

 

 

3.1 Arbetet med adepter   
 

Arbetet med adepter varade från oktober 2009 till juni 2010. Totalt har jag arbetat med 14 

adepter − med sex av dem mer intensivt. Av dem har jag valt ut två för detta examens-

arbete. FMT-sessionerna ägde rum varje tisdag, då varje adept fick 20 minuters terapi. Jag 

fick tillåtelse att filma alla adepter och också att visa filmerna. Vid boendet bor 32 vuxna 

patienter i fyra paviljonger. I Frankrike är en ny lag just antagen, vilken garanterar mer 

uppmärksamhet och mer finansiella medel för personer med funktionsnedsättningar. 

 

 

3.1.1 Diagnos och beskrivning av Stephanie 
Stephanie är (år 2010) 36 år gammal, multifunktionshindrad och lever permanent vid 

boendet för personer med funktionsnedsättningar, Foyer les Massagues i Montpezat, 

Sydfrankrike. Hon bär korsett och är fastspänd i en rullstol. Hon kan inte tala, men hon 

skriker så gott som hela dagen. Personalen måste ge henne middagsmålet i god tid före de 

andra patienterna, så att de inte skall bli störda. Personalen ställer ofta en radio eller en TV 

framför henne eftersom de inte har tid med henne. Det är personalbrist. 

 

Stephanie kom till världen genom kejsarsnitt och verkade till en början vara frisk. När hon 

var åtta månader gammal blev det klart för föräldrarna, att hon hade flera funktions-

nedsättningar såsom: beteendestörningar, afasi (hon talar inte), emotionella och kognitiva 
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förändringar. Hon hade uppenbarligen fått syrebrist vid födseln, vilket ledde till dessa 

funktionsnedsättningar, sade läkarna vid den tiden till föräldrarna.8 Stephanie tittar med 

stora runda ögon runt omkring, men vad ser hon? När hon registrerar något öppnar hon 

munnen. Ofta skriker hon då. Hon kan inte göra något själv och behöver hjälp hela dagen. 

  

Hennes far hämtar hem Stephanie på lördagarna. Båda föräldrarna var med på julfesten den 

18:e december 2009. Vid det tillfället fick jag möjlighet att tala med dem. Stephanie får 

ingen sysselsättningsterapi i Montpezat. Personalen kan inte göra något med henne utom 

att ge henne ett stimulationsbad, har de sagt mig.9  

 

 

3.1.2 Beskrivning av arbetet med Stephanie 
20. 10. 2009  

När jag hämtade Stephanie i rullstolen, skrek hon inte och inte heller under hela FMT- 

sessionen. Hon såg inte på mig, men gladde sig mycket över några toner, speciellt de i 

hälsningskoden. Stephanie kunde inte hålla något i händerna, men rörde på dem och på 

huvudet. Jag försökte ge henne trumstockar men hon tog dem inte. Hon behöver få 

vibrationer på kroppen, enligt personalen. Stephanie gjorde plötsliga rörelser och jag 

reagerade på dem och bekräftade med pianot. Det blev en överraskande FMT-session.  

 

27. 10. 2009 

När jag kom till Emeraude-paviljongen skrek hon som alltid oavbrutet, men slutade så fort 

jag hämtade henne. Då jag spelade hälsningskoden, lyssnade hon intensivt och skrek inte. 

Ibland höll hon händerna för ansiktet.  

 

Jag lät henne använda instrument såsom cymbal och ramtrumma som ger tämligen goda 

vibrationer. Stephanie är inte blind har jag under tiden fått veta. Hon behöver bara längre 

tid att lära känna omgivningen. Ibland skriker Stephanie, ja nästan gråter. Det är ett av 

                                                
8 Marie-Christine Diaz, chef de service medical, Foyer les Massagues Montpezat, Januari 2010 
 
9 Micheline Lallemand, monitrice-animatrice i Foyer les Massages Montpezat, 23. November 2009 
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hennes primärsymptom, har Marie-Christine sagt mig.10 Vi blev störda under vår FMT-

session av en annan patient samt personal och Stephanie blev orolig och jag spelade 

hälsningskoden igen för att lugna henne. 

 

När jag spelade en annan kod och höll cymbalen framför henne, reagerade hon genast med 

den vänstra handen och slog energiskt på cymbalen. Jag bekräftade alla hennes slag. Under 

tiden ebbade Stephanies kraft ut och hon svarade endast med nickningar. Jag bekräftade 

dem med pianot. 

  

Jag bekräftade sedan de rörelser hon gjorde med hela kroppen och armarnas rörelser upp 

och ned. Så snart hon slog på cymbalen spelade jag en kodmelodi. Jag gjorde också ett 

försök med ramtrumman på stativet. Hon slog ett par gånger med höger hand på den. Jag 

försökte ge henne en trumstock i handen. Hon tog den inte. Men hon nickade med huvudet.  

Den dagen skrek hon inte alls under FMT-sessionen. 

 

3. 11. 2009 

Jag gick till Emeraude-paviljongen. I musikterapirummet gjorde hon mycket ljud som jag 

inte kunde förstå. Då hon plötsligt började skrika, tog jag hennes vänstra hand och hon 

lugnade sig. Jag spelade vidare. Hon rörde båda händerna och jag bekräftade det med mitt 

spel. För första gången kom synkrona moment. Jag försökte nu lägga en trumstock i 

hennes högra hand. Hon ville inte ha den i sin hand. Vid den avslutande koden var hon helt 

avspänd och rörde huvudet. När jag ställde mig upp, gjorde hon ett ljud med rösten som lät 

som ”Hmmmmm”. 

 

10. 11. 2009 

Stephanie var insvept i en varm röd sjal så att hon inte skulle frysa. Det var lite kallt i 

rummet. Jag lade sjalen så att Stephanie fritt kunde röra sina händer. För första gången 

uppstod ett mycket fint samspel då jag följde henne. Det varade i flera takter. Då jag för 

andra gången spelade hälsningskoden gjorde hon ett starkt ljud med sin röst. Vid slutet av 

FMT-sessionen var hon lugn och alldeles vid slutet gjorde hon ljud med rösten. 

                                                
10 Marie-Christine Diaz, chef de service medical, Foyer les Massagues Montpezat, Januari 2010 
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24. 11. 2009 

Jag hämtade Stephanie inne på hennes boendepaviljong. Jag kunde inte se om hon kände 

igen mig. Hon var fastspänd i sin rullstol med ett brett blått bälte så att hon inte kunde falla 

ur. Stephanie skrek genast från början starkt. Då jag spelade hälsningskoden upphörde 

hennes skrikande ett tag. Hon rörde ihärdigt sina händer till musiken. Ibland höll hon fast 

ena handen med den andra. Hon lutade ofta huvudet bakåt och sänkte det sedan med ett 

ryck framåt.  

 

När hon åter vid hälsningskoden skrek och slog häftigt med högra handen på det blå bältet, 

höll jag ramtrumman fram för henne. Det var nu intressant att se att Stephanie slog på 

trumman med sin högra hand. Ty egentligen är hon generellt mer aktiv på sin vänstra sida, 

som personalen berättade för mig.11 Jag bekräftade hennes rörelser genom pianot. Under 

några ögonblick skrek hon inte. 

 

Jag försökte igen ge henne en trumstock. Hon tog den men gjorde inget med den. Vid 

avslutningen av sessionen, då jag åter spelade hälsningskoden, gjorde hon ljud med rösten. 

Hon rörde huvudet i takt med musiken såväl horisontellt som vertikalt.  

 

8. 12. 2009 

Stephanie var redan från början lugn och gjorde huvudrörelser till hälsningskoden. När hon 

vid slutet av koden började skrika, reagerade jag genast och spelade kontaktkoden för att 

besvara skrikandet. Vid kontaktkoden ville hon gärna spela med vänster hand. Jag 

bekräftade med pianot. Hon spelade sedan mycket uthålligt med vänster hand på ram-

trumman. Vid avslutningen rörde Stephanie sitt huvud och jag följde hennes rörelser. Vi 

hade nu uppnått en dialog. I slutet av hälsningskoden satt hon helt lugnt och lyssnade. När 

musiken slutligen klingat ut, nickade hon två, tre gånger och förblev lugn.  

 

15. 12. 2009 

I hälsningskoden skrek Stephanie. Hon rörde energiskt sin högra hand. Jag höll fram ram-

trumman till henne med min vänsterhand och spelade med min högra hand på pianot. När 

hon slog med sin vänstra hand på ramtrumman skrek hon plötsligt igen. Då återgick jag 
                                                
11 Micheline Lallemand, monitrice-animatrice i Foyer les Massages Montpezat, 23 November 2009 
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genast direkt till kontaktkoden därför att grunduppställningskoden skall vara ”skrikfri”. 

Min handledare Margareta Ericsson har rekommenderat mig att arbeta på det viset.12 Att 

alltid bekräfta skrikandet med kontaktkoden, och att hålla de andra koderna skrikfria. 

 

Vid slutet av hälsningskoden väntade jag på hennes huvudrörelser för att ännu en gång ge 

henne en känsla att hon är medbestämmande när det skall spelas, att jag alltid ”väntar” på 

henne. 

 

29. 12. 2009 

Stephanie var åter insvept i en varm filt som jag försiktigt tog av. Stephanie var lugn och 

skrek inte alls. Då jag spelade hälsningskoden såg hon nästan oavbrutet på mig, hon rörde 

sitt huvud och mot slutet frambringade hon musikaliska fraser med rösten. Jag gick över 

till kontaktkoden och ibland svarade hon med häftiga inandningar och höll andan ett tag.  

Skrikandet uteblev. Hon verkade mycket avspänd. Jag återgick till hälsningskoden och 

växlade till kontaktkoden så snart hon gjorde ljud med rösten. Hon spelade genast med sin 

vänsterhand medan högerhanden var i vila. Sedan höll jag ramtrumman närmare hennes 

högerhand och hon spelade genast med. Hon spelade visserligen långsammare än med den 

vänstra handen, men hon var helt med. När hon blev trött i sin högerhand lät jag henne 

fortsätta att spela med sin vänster hand. Vid sessionens avslutning, då jag spelade 

hälsningskoden igen, såg hon på mig. 

 

06. 01. 2010 

Stephanie skrek överhuvudtaget inte. Hon spelade med vänstra handen på cymbalen, men 

verkade något trött. Det arbetades utanför. Ett oangenämt ljud från en såg trängde in i 

musikrummet. Ljudet utifrån fick Stephanie att häftigt röra huvudet hit och dit. Hon blev 

sedan åter lugnare, nästan passiv. När jag spelade kontaktkoden för att bekräfta hennes 

huvudrörelser, skrek hon en gång vid slutet. Hon lät allt oftare handen bli liggande på 

trumman. Samma sak hände med högerhanden. Ljudet utifrån blev starkare. Stephanie såg 

                                                
12Margareta Ericsson, lärare och handledare på FMT utbildningen, Musikhögskolan Ingesund 
  Arvika, Karlstads universitet. 03. decembers 2009 
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nu mer på mig än hon gjorde tidigare. Hon sökte kontakt visuellt. Vid slutkoden följde hon 

med huvudet och gjorde stilla röstljud. Hon hade nästan inte skrikit alls. 

 

13. 01. 2010 

I denna FMT-session spelade hon plötsligt med båda händerna samtidigt. Det har hon inte 

gjort någon gång tidigare. 

 

16. 02. 2010 

Vid hälsningskoden rörde Stephanie huvudet rytmiskt och jag följde hennes rörelser vid 

pianot i takt med hennes rytm. Hennes båda händer var aktiva, hon lyfte och sänkte dem, 

rörde t o m ett enskilt finger, särskilt vänstra handens. Ofta kastade hon huvudet tillbaka 

och öppnade munnen som tidigare. Det kom dock inte ut något skrik. Hon såg på mig och 

sökte intensivt en visuell kontakt med mig. Vi var alltmer ett bra samspelt team. Jag höll 

med min vänstra hand fram ramtrumman till henne. Hon spelade nästan utan avbrott hela 

tiden. När jag sedan spelade kontaktkoden gjorde hon röstljud. Vid slutet av koden väntade 

jag. Då skrek hon. Vid musikens slutglissando lyfte hon händerna högt och sedan tillbaka, 

och då såg hon nästan ut som en dirigent. 

 

23. 02. 2010 

Jag ställde in videokameran så att jag kunde se att Stephanies ansikte upptog hela bilden. 

I förstoring syntes tydligt att Stephanie också svarade med ögonlocken när hon rörde 

huvudet. Stephanie ”dirigerade” mig i kontaktkoden med sina huvudrörelser, suckade, 

gjorde ögonrörelser såsom blinkningar med ögonen såväl som fingerrörelser. Därefter 

spelade jag med normal kamerainställning. Stephanie visade begeistring och uthållighet. 

Hon spelade nu med vänster och höger hand på ramtrumman, men inte samtidigt. Jag 

ställde en ramtrumma på ett stativ. Hon spelade med vänster hand men avbröt efter kort 

tid.  

 

02. 03. 2010 

Stephanie såg hela tiden upp mot taket medan hon spelade. Hon var helt koncentrerad på 

musiken. Grunduppställningskoden spelade hon mycket dynamiskt. Hon slog med kraft 
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och mycket hastigt på ramtrumman. Den här dagen hade hon en enorm uthållighet och 

avslutade vid den sista pianotonen. Hon visste när musiken var slut.  

 

09. 03. 2010 

Den här dagen upplevde jag en gripande session med Stephanie. Vid kontaktkoden svarade 

hon absolut precist med rösten vid pauserna och vid slutet av fraserna. Hon ”dirigerade” 

kontaktkoden med rytmiska huvudrörelser istället för att skrika eller nynna. I pauserna 

”sade” hon något som lät som ”nananana”. Hon var helt med i ett samspel. Den här gången 

hade jag ställt hennes stol så att kameran filmade hennes profil för att kunna se hennes 

huvudrörelser bättre. En underbar session som lyckligtvis har lagrats på film. 

 

Mars till juni 2010 

Varje tisdag arbetade jag åter med Stephanie. När jag hämtade henne i hennes rullstol 

vände hon alltid genast sitt huvud i min riktning och började rytmiskt röra sig fram och 

tillbaka. Hon skrek nästan aldrig mer. En gång då vi blev avbrutna, protesterade Stephanie 

genom att skrika. Då personen lämnade rummet upphörde hon omedelbart med att skrika 

och riktade blicken mot piano. Jag höll en cymbal framför henne. När jag sedan lade en 

trumstock i hennes vänstra hand reagerade hon med rösten. Plötsligt slog hon med den 

vänstra handen mot cymbalen. Vid slutet av FMT-sessionen, då jag åter spelade hälsnings-

koden skrek hon överhuvudtaget inte mer utan rörde huvudet i takt med sin egen rytm. Jag 

bekräftade på pianot. 

 

 

3.1.3 Diagnos och beskrivning av Sylvie  
Sylvie lider av den neurologiska sjukdomen Myoton Dystrofi, också kallad Morbus 

Steinert. Denna sjukdom kan jämföras med ALS, men fortskrider långsamt. Sylvies mor 

dog på grund av Myoton Dystrofi, berättade vårdledaren Marie-Christine Diaz13 för mig.  

Sylvies livslängd uppskattas till mellan 50–60 år enligt vårdledaren. Hon är (år 2010) 47 år 

gammal. Hon har svårigheter med att gå och stå. Hennes muskler blir allt svagare från 

vaderna och uppåt. Hennes vänstra hand är svagare än den högra och kontrollen över 

                                                
13 Marie-Christine Diaz, chef de service medical, Foyer les Massagues Montpezat, Januari 2010 
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vänstra handen blir allt sämre. Hon talar otydligt. Språkmuskulaturen är redan angripen av 

sjukdomen. Med tiden blir språket allt otydligare, sade mig Marie-Christine Diaz. Sylvies 

ansiktsmuskler är delvis styva och hennes ögonlock hänger ner. 

 

År 1909 blev Myoton Dystrofi för första gången beskriven som en självständig sjukdom av 

Hans Gustav Steinert, en tysk läkare (1875–1911) och den tyska neurologen Hans 

Curschmann (1875–1950) (Harper 2002, s. 16). 

 

Sedan tidigt 80-tal är det känt att genen för Myoton Dystrofi ligger i kromosom 19. Först i 

början av 1992 blev genen identifierad. Den genetiska mutation som leder till Myoton 

Dystrofi är likadan hos alla patienter världen över. Detta har gjort testmetoden enkel 

(Harper 2002, s. 81). 

 

Myoton Dystrofi har ett stort spektrum. Sjukdomen angriper alla muskler, bl a de i hjärtat, 

andningen, sväljfunktionen, ansiktet, dessutom drabbas tarmarna, ögonen, allmän-

befinnandet och hormonerna (Harper 2002, s. 36–42). Diagnosen fastställs genom en 

familjeanamnes, en serumkaliumundersökning och en molekularundersökning. Sjukdomen 

fortskrider ständigt (Rohkamm 2009, s. 374).  

 
Sylvie lever sitt liv i boende för personer med funktionsnedsättningar, Foyer les Massagues 

i Montpezat. Hon har avlägsna släktingar i Paris, men hon har ingen kontakt med dem. 

Tidigare har de bjudit in Sylvie till sig men det går nu inte längre på grund av Sylvies svåra 

funktionsnedsättning. Sylvie har en bror och även han har en funktionsnedsättning. 

 

Då jag första gången såg henne, satt hon i sin länsstol i Emeraude-paviljongen och 

stickade. Hon stickar mycket och hon anses vara den intelligentaste och mest aktiva av alla 

patienter i Foyer les Massagues. Hon förstår allt man säger och kan återge innehållet i TV-

nyheterna. Att läsa och skriva går också bra och hon har till och med arbetat i en fabrik. 

Ibland har jag hört henne läsa högt för de andra i salongen. Det är hon mycket stolt över. 

Med tanke på hennes framskridande försvagning och förstyvning av språkmuskulaturen är 

det mycket viktigt att hon läser högt. 
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3.1.4 Beskrivning av arbetet med Sylvie 
03. 11. 2009 

Det var första gången jag arbetade med Sylvie. När jag hämtade henne stödde hon sig på 

min arm för att inte falla och vi gick tillsammans till mitt terapirum. Sylvie satte sig på en 

stol med armstöd som lutade framåt. Då kunde hon få stöd när hon senare reste sig.  

 

Efter det att jag spelat hälsningskoden, ställde jag en cymbal framför henne och spelade 

kontaktkoden. Hon spelade omedelbart med. Därefter placerade jag instrumenten i grund-

uppställning (en virveltrumma i centrum med en cymbal på var sida) och räckte Sylvie en 

lång trumstock i sin högra hand. Hon spelade denna gång utan mönster eller logik men 

med regelmässiga slag och jag följde hennes rytm. Sedan sträckte jag ut min vänstra hand 

så att hon kunde ge mig tillbaka trumstocken. Därefter räckte jag henne trumstocken så att 

hon kunde ta den i sin vänstra hand. Jag följde hennes rytm på pianot när hon spelade. 

Efter kodens slut med glissando gav hon tillbaka trumstocken och nu räckte jag henne två 

trumstockar, så att hon hade en i varje hand, och vi spelade åter. Jag följde hennes rytm. 

Hon spelade i en regelmässig rytm som en metronom, men utan logik i sina rörelse-

mönster. Jag bekräftade henne på pianot. 

        

Sylvies rörelsemönster såg ut på följande sätt: Än rörde hon båda trumstockarna parallellt 

från vänster till höger och tillbaka, än spelade hon omväxlande med enbart vänster eller 

höger hand, så väl på virveltrumman som på cymbalerna. Ibland korsade hon även 

kroppens medianlinje, hon spelade på vänster cymbal med höger hand. Jag kunde 

överhuvudtaget inte skönja något mönster i hennes rörelser. 

 

Kroppens position var statisk, Sylvies undre kroppshalva var helt passiv. Hon höll fötterna 

åtskilda och endast tåspetsarna berörde golvet. Det verkade som om fötterna var 

bortkopplade från resten av kroppen. Hennes mun var alltid något öppen eftersom hon inte 

kunde sluta den. Med två trumstockar spelade hon mer dynamiskt och uttrycksfullt än med 

en stock. 
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10. 11. 2009 

Denna tisdag började jag åter med hälsningskoden och Sylvie vippade hela tiden med 

högra foten. Sedan placerade jag trummorna i grunduppställning och hon visade då upp 

samma typ av spel som vid den första gången. Denna gång höll Sylvie fötterna något 

bättre. Hon berörde oftare golvet med hälarna. Men det verkade fortvarande som om 

fötterna var bortkopplade från resten av kroppen Sylvie såg ofta i riktning mot kameran 

och försökte att positionera sig bättre. Idag böjde hon sig djupare framåt för att ta emot 

trumstockorna. 

 

Hon hade en bra öga-hand-koordination, hon följde sina handrörelser med blicken. Hon 

skrattade, såg någon gång omväxlande på mig och pianot och på sina trummor. Hennes 

armar var som klistrade vid stolstöden, hon rörde bara handleder och underarmar. När hon 

spelade med två trumstockar höjde hon armarna. Hennes rörelserymd blev därmed 

utvidgad. 

 

17. 11. 2009 

Den här gången hade jag för första gången med mig mitt nya digitalpiano. Sylvie märkte 

genast skillnaden. När jag spelade följde hon med rörelser musiken. När slutglissandot i 

hälsningskoden klingade ut, höjde hon högra skuldran lätt uppåt och lät den falla tillbaka 

exakt då musiken slutade. Jag lät henne spela först med en trumstock i den högra handen 

och sedan med en i den vänstra. 

 

Åter höll Sylvie sina fötter så att endast tåspetsarna berörde golvet. Hennes kropp rörde sig 

knappast, den var statisk. Sedan spelade hon med båda trumstockarna, höll armarna högt 

och visade stor dynamik i sitt spel. Men det var svårt för Sylvie att hålla trumstockarna. 

Hennes händer var och är mycket svaga, särskilt den vänstra, på grund av sjukdomen. 

 

8. 12. 2009 

När jag spelade hälsningskoden, rutschade Sylvie fram och tillbaka på sin stol, rörde på 

fötterna och ställde dem sedan brett från varandra, varpå hon med vertikala rörelser 

gungade på överkroppen ända till slutglissandot klingade ut. Den här gången hade jag givit 

henne en stol utan armstöd. Det betydde att hon hade mer fritt rum för armar och händer.  
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Vi spelade en variant med en cymbal, först med höger hand, sedan med vänster och 

därefter med båda händerna. Jag ville denna gång bättre kunna observera sidoskillnaden 

hos henne. Sylvies högra arm var klart mer aktiv än den vänstra. 

 

Sedan fick hon göra rörelser för att stärka den bilaterala kontrollen. Sylvie rörde över-

kroppen extremt fram och tillbaka. Jag blev en smula rädd att hon skulle falla. Jag märkte 

ingen bålrotation hos Sylvie, bara en sidorörelse enbart med armarna. Sylvie drog hela 

tiden upp skuldrorna något. Därefter fick Sylvie spela från vänster till höger. Med den här 

uppställningen kunde jag observera om Sylvie spelade i läsriktning, vilket hon gjorde. Jag 

tyckte det var intressant ty hon var den enda av alla boende i hemmet som kunde läsa. 

Medan hon spelade vred Sylvie huvudet mer åt höger än åt vänster.  

 

Vid en utökad uppställning spelade hon också i läsriktningen. Hon såg nästan bara på mig, 

inte på trummorna. Hennes vänstra hands fingrar grep inte riktigt trumstocken. Hon kunde 

inte helt sluta fingrarna och spretade delvis med dem. 

 

15. 12. 2009 

Den dagen introducerade jag en ny trumuppställning för att se om Sylvie kunde utföra 

korsrörelser. Jag hade tidigare sett att Sylvie korsade kroppens medianlinje i grund-

uppställningskoden. Där spelade hon några gånger på vänstra cymbalen med högra handen 

och omvänt. Nu ville jag observera om hon kunde spela med en hand korsande över den 

andra. Det gick bra i båda riktningarna, men Sylvies högra hands rörelse över sin vänster 

hand gick bättre än åt motsatt håll. 

 

Jag provade sen en ny trumuppställning för att bearbeta Sylvies balans. Hon spelade 

mycket snabbt, såväl med en hand som med två parallellt. Hennes fötter rörde sig härs och 

tvärs.  

 

06. 01. 2010 

I början av sessionen rörde sig Sylvie åter dynamiskt med sina i sidled typiska över-

kroppsrörelser. När jag ställde upp trummorna kliade hon sig i pannan. 

 



 32 

När Sylvie skulle arbeta med korsrörelsen, började jag idag med hennes ”bra” sida, höger 

över vänster. Sedan spelade hon från vänster över höger. Sylvie hade genast problem. 

Hennes rörelsemönster var totalt förvirrat där hon spelade vänster över höger. Omvänt gick 

det perfekt, höger över vänster var inget problem. Jag koncentrerade mig därför på den 

fungerande sidan. Efterhand vred jag cymbalen allt mer och mer tills den slutligen låg lika 

horisontellt som virveltrumman. Sylvie hade inga problem. När jag avslutningsvis åter 

spelar hälsningskoden gungade Sylvie åter med. Hon drog inte upp skuldrorna så högt. 

 

23. 02. 2010 

Den här dagen sänkte jag stativen och gav Sylvie kortare och lättare trumstockar. Hon 

spelade på virveltrumman och jag hade för den skull ställt virveltrumman så lågt som 

möjligt. Hon spelade uppmärksamt och avspänt först med sin höger- och sen med sin 

vänsterhand, därefter med båda händerna. Hon spelade primärt med handlederna, men höll 

armarna igen som klistrade vid kroppen. Därefter ställde jag upp virveltrumman plus en 

cymbal och vi spelade. Hon fick en trumstock, därefter fick hon arbeta med cymbalspelet.  

Sylvie stoppade klangen av cymbalen genom att hålla trumstocken på den. Hon lyfte inte 

trumstocken efter anslaget. Jag flyttade cymbalen något längre bort och mer lutande. 

 

Sylvie var mycket aktiv, såg glad ut och blev heller inte så snabbt uttröttad som tidigare.  

Hon höll sina ben korsade. Jag korrigerade benställning så att hon fick bättre stabilitet.  

Hennes kropp verkade passiv, hon höll inte armbågarna högt. Hennes ansikte var idag 

uttryckslöst, men huvudet rörde sig och följde handens rörelser. 

 

02. 03. 2010 

Jag försökte från början med en förbättrad fotposition för Sylvie och med mycket korta 

trumstockar (claves) och hon spelade uthålligt. Idag höjde Sylvie armarna. Under det att 

hon spelade sträckte hon ut tungan. Hennes huvud och ögon följde hennes spel.  

 

Mars till maj 2010 

Jag arbetade vidare varje tisdag med Sylvie. Vi delade ofta upp tiden: på förmiddagen 

FMT, på eftermiddagen pianoundervisning. Hon hade önskat sig pianoundervisning av mig 

och vårdhemmets ledning hade samtyckt. I FMT hade jag nu ett klart koncept med Sylvie. 
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4  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Nedan beskriver jag ändringar och förbättringar med Stephanie och Sylvie efter mitt  

FMT-arbete med dem och hur jag kan tänka mig en fortsättning.  

 

Stephanie skrek nästan aldrig mer under FMT-sessioner. Ibland, då Stephanie i sin 

paviljong oavbrutet skrek, hämtade personalen mig för att lugna henne. Hon tycktes glädja 

sig mycket över hälsningskoden. FMT har haft ett stort inflytande på hennes beteende. 

Dessutom har hon lärt genom de klara strukturerna i FMT, att i förväg känna hur musiken 

fortsätter, hur musiken svarar på henne om hon vill det.  

 

Hon själv började musiken med sina rörelser, hon själv slutade musiken med att upphöra 

med rörelserna (musik = terapeutens svar på piano). Hon kunde slutligen räkna till fyra och 

även till åtta i musiken (antalsförankring). Hon visste när koderna började och när de 

slutade. Hon var aktiv och kooperativ. Denna förvånansvärda kognitiva prestation har 

kommit till stånd genom strukturerat arbete med FMT-koderna. Och en förbättrad 

uthållighet hos Stephanie var märkbar. 

 

Som jag skrivit tidigare, utförs FMT ickeverbalt. Adepten stimuleras att utan anvisningar 

själv finna lösningar. Det är mycket viktigt för en adept som Stephanie. Jag uppfattade att 

hon inte förstår verbalt språk, och hon kan inte prata. 

 

Arbetet med Sylvie gav följande resultat: I sin helhet har Sylvies rörelsemönster blivit mer 

”ekonomiska”, hennes uthållighet har ökat allt mer. Vad beteendet beträffar finns inga 

större skillnader. Genom att ge henne lättare och kortare trumstockar, att anpassa trum-

stativens höjd och genom att förbättra Sylvies stabilitet, kunde jag öka Sylvies uthållighet 

och hennes rörelsemönster. Hon höll inte längre sina armar tätt intill kroppen. Hennes 

balans blev bättre genom att hon höll fötterna på golvet. Sylvie visade i början bristande 

KFU, Känsla För Underlaget. 
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Sylvies KFU har blivit klart förbättrat. Hos Sylvie kunde jag se en sidoskillnad och svårig-

heter med modell/logik. Hon hade dock inga svårigheter att spela i läsriktningen med en 

eller med båda händerna. Hon kunde dessutom spela med höger hand över vänstra handen. 

 
I början var arbetet med Stephanie för mig oklart. Jag kunde ibland känna mig rådlös. Hon 

skrek mycket och jag trodde att hon var blind. Om Stephanie skulle komma i kontakt med 

mig, om hon skulle spela, om hon skulle minska skrikandet eller t o m sluta med det, kunde 

jag inte förutse. Bara genom intensiv handledning i form av återupprepade, gemensamma 

observationer på och diskussioner kring mina filmer tillsammans med Barbro Matsson, 

Ulla Sterner och Margareta Ericsson, var det möjligt för mig att uppnå positiva resultat. 

Och resultaten blev verkligen överväldigande. 

 

Det fortsatta arbetet med Stephanie skulle kunna se ut så här: Att få Stephanie att spela 

med båda händerna. Att gå vidare med blåskoderna. Om hon kan spela blåsinstrument så 

accepterar hon kanske bättre gaffeln i munnen vid måltiderna, sade en i personalen i 

Montpezat. Det rumsliga avståndet mellan adept och terapeut måste ökas något. Nya 

trumstativ skall användas och Stephanie skall stegvis vänja sig vid dem.  

 

Det fortsatta arbetet med Sylvie skulle kunna se ut så här: Använda olika koder för att 

bearbeta modell/logik i sitt spel. Arbeta med henne så att hon spelar med vänster hand över 

höger hand. Därtill skulle jag sätta in bastrumman och dessutom använda blåskoder. Sylvie 

har hittills överhuvudtaget inte velat spela flöjt. Sjukdomen Myoton Dystrofi ger bland 

annat andningsproblem, och användning av blåskoder skulle enligt min mening kunna 

hjälpa. Sylvies utveckling är svår att förutsäga på grund av den fortskridande muskel-

sjukdomen. Hennes fingrar har ringa kraft, och hon har svårt att böja dem. Svårigheten vid 

Myoton Dystrofi är att musklerna vid ansträngning kommer i kramp.14 Man bör känna till 

belastningsgränsen hos adepten och det kan ibland vara svårt. 

  

Det har under de här månaderna stått klart, att FMT har blivit en väsentlig del av Sylvies 

och Stephanies liv − liksom också hos de andra 12, här inte beskrivna, adepterna. Inte bara 

                                                
14 Micheline Lallemand, monitrice-animatrice i Foyer les Massages Montpezat, 23 November 2009 
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att de gläder sig då jag kommer. Deras uppträdande har ändrat sig, och det ser så ut som att 

de är stolta över vad de åstadkommit i FMT. Deras självmedvetenhet har blivit bättre. 

Under dessa moment är de inte längre ensamma. Under dessa moment förstår de att de har 

en betydelse, att de är viktiga, eftersom det de gör i FMT, blir utan bedömning, neutralt 

ignorerat eller positivt förstärkt. 
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5  Slutsats 
 

 

 

Min frågeställning i inledningen av mitt examensarbete lyder: ”Hur mycket har rörelse-

mönstren, uthålligheten och beteenden hos dessa adepter ändrat sig positivt genom den 

strukturerande FMT-metoden?” Mitt svar är: Med hjälp av FMT har mina adepter fått ökad 

uthållighet och förbättrade rörelsemönster. I ett fall har även beteendet förbättrats 

betydligt. 

 
Jag ser FMT som vår tids modernaste och mest utvecklade musikterapi. Arbetet med FMT 

är så väl strukturerat och så anpassningsbart till den individuella utvecklingsnivå adepten 

befinner sig på. FMT är konkret och lösningsorienterat, och det är adepten själv som finner 

lösningar. ”Adepten leder oss med sitt sätt att agera…” (Hjelm 2004, B.10 A, s. 17). 
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Bilagor 
 
 

Bilaga 1 

 
 

Intervju med Micheline, Monitrice-Educatrice i Montpezat 
Micheline: Goddag Minea. Jag presenterar mig själv: Jag heter Micheline Lallemant. Jag är 

Monitrice – Educatrice. Jag har utbildning i plastisk konst, jag är lärare och jag gör och 

leder animationer. Jag arbetar i kulturcentra, jag gör modeläge ateljéer och håller 

målarateljéer med människor av alla åldrar och alla slag. Sedan 15 år arbetar jag i 

Massagues foajén där jag leder ”Ateliers d’Expression” där multihandikappade män och 

kvinnor deltar.  

 

Minea: Med Stephanie är jag redan nöjd då hon inte skriker. Ibland skriker hon under 

sittningen,  men då jag spelar hälsningskoden lugnar hon sig åter.  

 

Micheline: Stephanie har vi i „Bain de Stimulation Basale“. Och hon skriker då vi gör i 

ordning badet. Men väl i badet skriker hon inte mer. Hon slår på badkarets botten och vi 

terapeuter knackar på badkarets sida. Vi svarar på hennes larm och hennes rytmer. Så 

uppstår ett utbyte. Och samtidigt arbetar vi på gränserna. De fysiska gränserna, badkarets 

gränser. Det är viktigt för människor som inte har någon kroppsmedvetenhet. Att så förstå 

rummet. I det terapeutiska badkaret slappnar Stephanie av och lär känna rummet. 

 

Minea: Och hon skriker inte mer? 

 

Micheline: Hon skriker inte mer. 

 

Minea: Vet man varför hon skriker? 
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Micheline: Kanske på grund av långtråkighet. Det är en psykisk sjukdom. Vi vet inte 

varför hon skriker. Vi har gjort många skilda undersökningar för att få veta om hon lider 

psykiskt. Vi tror att det delvis är långtråkighet, delvis patologiskt.  

 

Minea: Med Stephanie kan man inte göra något, målning är ett exempel. Vad kan man 

överhuvudtaget göra med henne? 

 

Micheline: Justement, man gör stimulation basale i vattnet, man ger massage, vatten, bad, 

voila. Jag tror man kan göra musik med henne. Man ger henne något, förväntar inte att hon 

gör något. Och så svarar hon eller svarar hon inte.  

 

Minea: Hon svarar. Hon har svarat mycket bra på musiken. Hon har knackat. Jag har inte 

givit henne trumpinnar men hon har knackat på tamburinen som jag hållit framför henne.  

I början hade jag den känslan att Stephanie är blind. 

 

Micheline: Nej, överhuvudtaget inte. Hon har ingen bra ögonkoordination. Men hon ser, 

hon följer med ett öga. När hon i början var i foajén spelade vi boll och hon kunde följa 

bollen med blicken. Då hon tagit bollen ville hon inte släppa den. 

 

Minea: Sylvie, vilket problem har hon exakt? För mig är hon klart i huvudet. 

 

Micheline: Hon har ett lätt mentalt handikapp. Hon har en form av myopati. 

 

Minea: Det betyder att sjukdomen fortskrider? 

 

Micheline: Ja. Och hennes mor dog i den sjukdomen. 

 

Minea: Dör man av den? 

 

Micheline: Ja, musklerna, hjärtat och lungorna träffas. 

 

Minea: Är hon medveten om detta? 
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Micheline: Hon är medveten om att hon inte kan göra så många saker mer.  

Hon stickar mycket, men hon har mer och mer svårigheter att gå. 

 

Minea: Det har jag märkt. 

 

Micheline: Även vid tal. Hennes ansiktsmuskler är stela. 

 

Minea: För FMT är hon ideal, min ideala adept. 

 

Micheline: Ja, i foajén är hon den mest begåvade personen. Hon kan läsa, skriva, hon 

stickar. 

 

Minea: Hur gammal är hon? 

 

Micheline: 46. Hennes föräldrar är döda, hon har bare en bror. Han är mentalt 

handikappad. 

 

Minea: Hon har alltså praktiskt taget ingen familj. 

 

Micheline: Dock, hon har avlägsna släktingar, som emellertid distanserar sig mer och mer 

från henne.  Hon hade tidigare en styvmor men hon hör inte mer av sig. 

Det är en stor belastning för Sylvie att se att hennes familj tar avstånd från henne. 

 

Minea: Varför? 

 

Micheline: Hon begär att få resa till sina släktingar i Paris. Men det är stora problem att ta 

emot henne. Och familjen har sitt egna liv vilket är mycket komplicerat. Det är en stor 

familj. Alltså kan de inte alltid ta emot henne. 

 

Minea: Sylvie är alltså hela tiden i foajén. 

 

Micheline: Ja, permanent. 
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Minea: Tack för denna intervju! 

 

Micheline: Jag är förtjust över hur vi kunde kommunicera över skilda tekniker. 

Intervjun med Micheline ägde rum 23 november, 2009 i St. Bauzély och blev filmad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Original – intervjun varar över 45 minuter. Detta var en avkortad version där generella 

frågor tas upp och som också har med adepterna Stephanie och Sylvie att göra. 
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Bilaga 2 

Musik och hjärnan 

 
 

Idag vet man att musik aktiverar belöningssystemet, höjer dopaminproduktionen och 

synapsbildningen (Bayerischer Rundfunk, 2013). 

 
Forskare som Eckart Altenmüller från ”Institut für Musikphysiologie” i Hannover, 

Tyskland, öppnar nu nya perspektiv på musik och hjärna med sina studier om motorik, 

musik och hjärnan (Altenmüller et al. 2006). 

 

Eckart Altenmüller sammanfattar sitt projekt ”Neural Reorganization underlies 

improvement in stroke-induced motor dysfunction by music-supported therapy” så här:  

” The present study demonstrated a pronounced effect of music-supported therapy on the 

recovery of motor functions paralleled by changes in electrophysiological indices of motor 

of motor function.... Thus, neural reorganization is facilitated by music-supported 

therapy.” (Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1169, 2009, s. 403) 

 

Michael Thaut skriver i sin bok „Rhythm, music and the brain“: „One of the most 

intriguing aspects of music on the brain that has come into new focus in recent research 

has been the effect of music on movement....The timing aspects of music, through its 

rhythmic components, have a strong influence on temporal regulation of movement.” 

(Thaut 2008, s. 137) 

 

Forskaren Stefan Koelsch i Berlin  räknar upp en rad av aspekter i artikeln  

”A neuroscientific perspective on music therapy“ som påverkas genom musik: 

Attention modulation 

Emotion modulation 

Cognition modulation 

Behaviour modulation 
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Communication modulation 

Perception modulation 

(Annals of the New York Academy of Sciences, Volume 1169, 2009, s. 374–375) 

 

I slutet av sina artiklar skriver Stefan Koelsch: In summary, from the perspective of 

neuroscience and biology, there are numerous reasons to assume that music and music 

therapy has beneficial effects on the psychological and physiological health of individuals. 

However, so far only few have actually tested, and systematically investigated such effects, 

and it is our challenge for the next decade to change this.” (Annals of the New York 

Academy of Sciences, Volume 1169, 2009, s. 382) 

 

Lasse Hjelm intresserade sig från början också för hjärnforskningen. I slutdelen av sin bok 

Med musik som medel räknar han upp några författare vars verk han tagit del av (Hjelm 

2005, s. 281–282). 

 

I hela världen arbetar fler och fler institut och laboratorier med temat Musik och Hjärna.  

Här nedan räknar jag upp några: 

 

The Center for Biomedical Research in Music (Colorado State University, Fort Collins, 
USA) [elektronisk] Tillgänglig:  http://www.colostate.edu/dept/CBRM/ [2011-05-02] 
 
Institute for Music and Neurologic Function (IMNF) by Concetta Tomaino and Oliver 
Sachs (New York, USA) [elektronisk] Tillgänglig: http://www.imnf.org/ [2011-05-02] 
 
The New York Academy of Sciences: Music and the brain (New York, USA) 
[elektronisk] Tillgänglig: http://www.nyas.org/Events/Detail.aspx?cid=b4303e70-29a1-
478f-a839-42b5279bb25e [2011-05-02] 

 
Music and Neuroimaging Laboratory, Harvard Medical School (Boston, USA) 
[elektronisk] Tillgänglig: http://www.musicianbrain.com/#index [2011-05-02] 

 
BRAMS International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (Montreal, 
Canada) [elektronisk] Tillgänglig:  http://www.brams.org/ [2011-05-02] 
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EBRAMUS Europe Brain and Music (Dijon, France) [elektronisk] Tillgänglig: 
http://leadserv.u-bourgogne.fr/ebramus/) [2011-05-02] 

 
BrainTuning: An international collaboration investigating the processing of music in the 
brain  [elektronisk] Tillgänglig:  http://www.braintuning.fi/ [2011-05-02] 

 
Institut für Musikphysiologie und Musikermedizin, Music Highschool (Hannover, 
Germany) [elektronisk] Tillgänglig: http://www.immm.hmtm-hannover.de/  
[2011-05-04] 

 
Viktor Dulger Institut: Zentrum für Musiktherapieforschung (Heidelberg, Germany) 
[elektronisk] Tillgänglig: http://www.dzm-heidelberg.de/ [2011-05-02] 

 
I.M.A.R.A.A.- International Music and Art Research Association (Salzburg, Austria) 
[elektronisk] Tillgänglig: http://www.portal.ac.at/owa/portal.details_en?ogn_id_in=3016 
[2011-05-02] 
 
PARACELSUS Medizinische Privatuniversität: Forschungsprogramm Musik/Medizin 
(Salzburg, Austria) [elektronisk] Tillgänglig: [elektronisk] Tillgänglig:  
http://www.pmu.ac.at/de/188.htm [2011-05-02] 

 
ESCOM European Society for the Cognitive Sciences of Music (Bruxelles, Belgium) 
[elektronisk] Tillgänglig: http://www.escom.org/ [2011-05-02] 

 
The Mariani Foundation /Neuromusic (Milano, Italy) [elektronisk] Tillgänglig:  
http://www.fondazione-
mariani.org/index.php?option=com_content&task=view&id=290&Itemid=488  
[2011-05-06] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


