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Sammandrag 

 

Många barn lider i det tysta av oro och ångest. En del barn har fobier och rädslor som de 

kan ha svårt att sätta ord på. Deras rädslor kan ibland avläsas i deras kroppsspråk. FMT-

metoden kan vara ett bra stöd och komplement till övrig vägledning och hjälp av t.ex. 

föräldrar och skolpersonal. 

 

Syftet med examensarbetet är att beskriva FMT-metoden, beskriva oro och ångest och se 

hur FMT kan stödja barn som har oro och ångest. I detta examensarbete finns 

dokumenterad information i form av fallbeskrivningar av två barn som jag har följt under 

utbildningens gång.  

 

I min slutsats kom jag fram till att adepternas balans, hållning, stabilitet och andning har 

blivit bättre. Deras lärare och föräldrar anser att flickorna har blivit lugnare, tuffare och 

tryggare som individer. Min uppfattning är att FMT-metoden passar bra för barn med oro 

och ångest.  

 

 
Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad musikterapi, oro, ångest, bekräftelse 
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1  Inledning 

 
- ”Jag vill se stjärnögon tindra!” 

Att möta en människa och få se hennes ögon glittra och le, gör att min själ sjunger av 

lycka. Med FMT är detta möjligt- ett möte där musiken och sinnena får arbeta utan krav 

och måsten, där jag får lyfta en människa bort från all oro och ångest…  

(författarens egna tankar) 

 

1.1 Min bakgrund 

 
I hela mitt liv har musiken betytt oerhört mycket för mig. Jag har sjungit, spelat trumpet 

och piano, dansat och lyssnat så fort jag har fått möjlighet. Musikens påverkan är stor. Jag 

blir mer strukturerad och koncentrerad, kan bearbeta intryck och blir därigenom mer 

harmonisk som människa. Jag tycker om att hjälpa andra människor, att få se en person 

växa och utvecklas, se ”stjärnögon” tindra! Alltifrån barn och gamla, människor med olika 

syndrom och funktionsnedsättningar har jag arbetat med.  

 

Jag blev intresserad av musikterapi redan när jag gick på gymnasiet och tänkte att det 

skulle jag vilja arbeta med. Det verkade så perfekt att kunna kombinera musik (mitt stora 

intresse och passion) med terapi. Jag ville arbeta med barn, och studerade efter gymnasiet 

till lärare i svenska, samhällsorienterade ämnen och engelska. Direkt efter min lärarexamen 

började jag arbeta. Efter två år kom tanken om musikterapi åter och på Internet fann jag en 

sida om FMT. Det ena ledde till det andra och jag började utbilda mig till FMT-terapeut.  

 

Jag har vuxit som människa under åren som jag har studerat till FMT-terapeut. Mitt 

intresse för människan och hur den fungerar i olika sammanhang har blivit starkare och jag 

brinner för att få stödja människor som lider av oro och ångest. Kroppen och själen är 

otrolig. Läkeprocesser finns där hos var och en, bara det får ta tid! 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med detta arbete är att fördjupa min kunskap om FMT-metoden samt undersöka 

vilken påverkan den kan ha för barn med oro och ångest. 

 

Vid oro och ångest kan bl.a. en ihopsjunken kroppshållning, negativa tankar och ytlig 

andning vara vanligt (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 57). Min frågeställning kring mitt 

arbete blir således: Vilken påverkan kan FMT ha, när det gäller kroppshållning och 

andning för barn med oro och ångest? 

 

 

1.3 Upplägg/disposition 
 

I detta arbete beskriver jag bl.a. musikterapins historia, FMT-metoden och vad ångest är. 

Jag skriver om två flickor som jag har haft i FMT, med efterföljande resultat, diskussion 

och slutsats.  

 

Hösten 2007- julen 2008 arbetade jag på en grundskola utanför Borås. Jag hade tillgång till 

för FMT, ett bra musikrum. Rummet var ljust med ett akustiskt piano. Det fanns 

mörkläggningsgardiner som skärmade av alla intryck utifrån. Rummet låg lite avsides från 

andra klassrum och matsalen, vilket gjorde att det var lugnt och fridfullt. Mina trummor 

och cymbaler kunde vid behov gömmas bakom en svart gardin.  

 

Varje vecka hade jag elva barn i FMT. Jag valde ut två flickor som jag har skrivit om i 

detta arbete. Lisa hade jag bara en termin och Liv i tre terminer. Jag känner mig lyckligt 

lottad som fick möjligheten att lära känna dessa barn. De har bidragit till att jag har växt 

som människa. 
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2  Bakgrund 

 
2.1 Vad är musikterapi? 
 

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

lindring, och det blev bättre med honom, och den onde anden vek ifrån honom.” 

             1 Sam 16:23 (Bibeln) 

 

Musik som terapi har funnits länge. I bibeln beskrivs hur David spelade harpa för kung 

Saul som då blev lugnare. Ordet terapi står för ”vård och behandling”, eller 

”sjukvårdsbehandling”. Enligt Hjelm har ordet terapi misstolkats i många sammanhang 

och fått betydelsen ”verksamhet”, vilket inte är korrekt. Hjelm ser musikterapi som en 

kreativ process för den som behandlas. Personen som tar del av Funktionsinriktad 

musikterapi utvecklas utan att behöva öva eller träna. Musiken är medlet (Hjelm 2004, B.1, 

s. 2).  

 

2.2 Musikterapins historia  
 

Musikterapi kan historiskt sett delas upp i tre huvudformer; baserade på magiska, religiösa 

och logiskvetenskapliga synpunkter och principer (Dyreborg 1975, s. 10). I den magiska 

terapin där andar och övernaturliga krafter styrde människors tankar och handlande, fanns 

det speciella ritualer. De ville skydda sig själva genom att en medicinman eller trollkarl 

spelade, för att driva ut deras onda andar. Musiken var mycket viktig i denna ritual. 

Trollkarlen kommunicerade bara med anden och hade ingen samverkan med personen i 

fråga. De kunde dock inte undgå att bli skrämda av musiken och trollkarlens mystiska 

handlingar. Vissa människor fick hjälp via denna terapiform (Dyreborg 1975, s. 10). 
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I den religiösa terapin ansågs den sjuke inte vara besatt av onda andar. Det var istället en 

argsint gud som försatt en människa i sjukdom som straff för en synd denne begått. Det var 

viktigt i behandlingen att patienten erkände sina synder för att därefter kunna komma 

överens med gudarna och göra olika botövningar. Dessa gudar var ganska mänskliga av 

sig, inte som de onda andarna som kunde styras av magi (Dyreborg 1975, s. 11).  

 

Musikens och läkekonstens gud var Apollon (i det gamla Grekland). Därför var musiken 

ett naturligt medel vid en behandling på den tiden. Musiken som spelades var behaglig och 

präglad av skönhet och harmoni, allt för att guden skulle bli positivt övertalad. Präster 

ledde ceremonierna som utspelades i templen, där stämningen var avslappnad, 

förväntansfull och optimistisk för den sjuke. Prästen försökte få guden att avslöja vilken 

ogärning den sjuke gjort och vilka följderna skulle bli. Musik riktades då mot guden för att 

skapa en kontakt. Musiken tjänstgjorde som ett medel för att kommunicera med gudarna 

men även som en religiös upplevelse där smärtan och ångesten dämpades och gav lindring. 

Musiken kunde innehålla ett budskap om hopp och förlossning för den troende (Dyreborg 

1975, s. 12).  

 

I det gamla Grekland fanns många av våra moderna föreställningar om sjukdom och hälsa, 

det logiskt- vetenskapliga tänkandet. Sjukdom uppfattades som en rubbning av balansen 

(homeostasen) i själ och kropp. Musik kunde skapa ordning och harmoni och ha en 

helande verkan för den sjuke. Emotioner framkallades och själen renades genom s.k. 

katarsis (Ruud 1982, s. 7). Sömnlösa kunde plötsligt sova när lämplig musik spelades och 

vibrationerna från instrumenten kunde få sjuka celler att få nytt liv i en människas kropp. 

Matsmältningen blev också bättre då man spelade bestämda former av musik. Grekerna 

använde således musiken i rent terapeutiskt syfte då de kunde förutsäga musikens inverkan 

på patienternas fysiska och mentala tillstånd (Dyreborg 1975, s. 12).  

 

Pythagoréerna levde 500 år f.Kr. och de ville bl.a. skapa harmoni mellan kropp och själ. 

Platon kom 200 år senare. Han ansåg att musiken hade en psykoterapeutisk uppgift, att 

bringa ordning och balans i den splittrade själen. Aristoteles tyckte att musiken var ett 

medel att bli fri från känslor och lidelser som var instängda.  
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På medeltiden hade läkare ofta musiker som spelade vid sjuksängen, vilket tycktes bevisa 

att musiken hade en helande kraft, och att förbindelsen mellan själ och musik stärktes 

(Ruud 1982, s. 7). Under upplysningstiden ansåg man att musiken kunde förebygga 

somatiska och psykiska åkommor. Via musiken kunde känslor uttryckas, samtidigt som 

den framkallade olika känslor hos lyssnaren (Ruud 1982, s. 8). I slutet av 1800-talet 

undersöktes mer de fysiologiska reaktionerna som uppstod när man lyssnade till musiken 

vid musikterapin.  

 

Vid början av 1900-talet växte musikterapin fram i en mer modern form. Det var den 

psykoterapeutiskt inriktade formen. Därefter har olika musikterapiformer utvecklats (Ruud 

1982, s. 8). 1944 startades Music Research Foundation i USA och 1946 inrättades 

utbildning av musikterapeuter vid de amerikanska universiteten. Samtidigt förekom 

musikterapi i Danmark på sjukhusen i Risskov, Glostrup och även på Sofieskolan och 

andra institutioner för barn. De sjuka barnen blommade upp och fick livsglädjen tillbaka 

tack vare musiken (Dyreborg 1975, s. 14).  

 

Från mitten av 1900-talet i Sverige omtalas begreppet musikterapi i dess moderna 

utformning, d.v.s. en musikverksamhet som är planlagd med vissa bestämda mål. 

”Pedagogisk musikterapi” och ”klinisk musikterapi” omnämns. Under 1970-talet 

dominerade den pedagogiska musikterapin. Den första korta kursen i musikterapi hölls 

1974 i Sverige. De som föreläste var musikterapeuter från grannländerna Norge, Danmark 

och Finland - länder som kommit längre än Sverige inom musikterapin. En bidragande 

orsak till detta försprång var att de fått utbildning i musikterapi i England och USA 

(Granberg 2007, s. 20).  

 

Svenska Förbundet för Musikterapi (SFM)1 bildades 1974. Syftet med SFM var att ha 

utbildningar i musikterapi. Förgrundsgestalterna var musikpedagoger. Därigenom 

utvecklades musikverksamheter för barn med funktionsnedsättningar inom den 

”pedagogiska musikterapin”. De nordiska länderna gick sina egna vägar under 1980-talet. 

Detta ledde till att olika skolor och inriktningar bildades och utvecklades i Sverige.  

                                                 
1 År 2000 ombildades förbundet till Förbundet för Musikterapi Sverige (FMS)  
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Nu växte flera nya arbetsområden och inriktningar som musikpsykoterapi och 

funktionsinriktad musikterapi fram (Granberg 2007, s. 20).  

 

Idag finns det två inriktningar inom musikterapi i Sverige. Det är den psykodynamiska 

musikterapin och den funktionsinriktade musikterapin. 1981 startades första kursen i 

musikterapi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, med inriktning mot psykoterapi 

(Granberg 2007, s. 20). Vid Sjöviks folkhögskola utanför Avesta startades 1985 en 

folkhögskolekurs i musikterapi och specialpedagogik. Kursen är idag inte igång. 1987 

startade Lasse Hjelm utbildningen i Funktionsinriktad musikterapi (FMT) vid 

Musikterapiinstitutet i Uppsala. 1988 började utbildningen i Arvika vid Musikhögskolan 

Ingesund som tillhör Karlstads Universitet (Hjelm 2005, s. 16).  

 

 

2.3 FMT-metoden  

 

FMT-metodens grundare heter Lasse Hjelm. Han var verksam under femton år (1975–

1989) vid Folke Bernadottehemmet (FBh) i Uppsala, där han i huvudsak arbetade med och 

utvecklade metoden. Hans arbete på FBh blev accepterat som ”en ny behandlingsform” 

och fick namnet Funktionsinriktad musikterapi, för att precisera inriktningen. Nu används 

huvudsakligen beteckningen FMT-metoden (Hjelm 2004, B.1, s. 1).  

 

FMT är en metod där man arbetar förebyggande, stärker och stödjer barn och vuxnas 

fysiska, psykiska och sociala utveckling. Arbetet med FMT sker alltid individuellt och en 

helhetssyn på människan är viktig. Musiken används som medel (som ett verktyg), inte 

som mål. Terapeuten spelar piano och adepten2 använder trummor, cymbaler och 

blåsinstrument.  

 

Varje terapistund är ca 20 minuter, och sker en gång i veckan. Hjärnan behöver få tid att 

mellan terapistunderna bearbeta de nya intrycken.  

                                                 
2 Ordet adept betyder lärljunge. I detta fall är det personen som tar del av behandlingen 
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FMT är en neuromuskulär metod. Rörelserna som adepten gör, sänder signaler till hjärnan. 

Det bildas nya kopplingar, s.k. synapsbildningar (Hjelm 2005, s. 11). Viktigt inom FMT är 

att skapa en trygghet och en samverkan mellan adept och terapeut. Det skapar 

förutsättningar för en positiv utveckling. Viktigt i FMT är att det får ta tid. Adepten skall 

själv finna lösningarna (t.ex. hur hon/han ska spela när terapeuten ställer fram en trumma 

med två cymbaler bredvid) och får göra det i sin egen takt. Den som får FMT behöver inte 

ha några musikaliska förkunskaper eller krav på musikaliska färdigheter (Hjelm, 2005, s. 

13).  

 

FMT-metoden är ickeverbal. All kommunikation sker genom musiken. Rummet är 

sparsamt inrett, vilket kan bidra till att adepten slipper onödiga intryck som kan distrahera 

henne/honom.  

 

FMT- metoden skapar förutsättningar för;  

- egen reaktion, utan andras önskan/vilja/krav 

- egen handling utan instruktioner 

- egen tanke, utan andras ord eller förmaning 

- egen planering, utan fysisk påverkan  (Hjelm 2005, s. 12) 

 

2.3.1 Teoretisk anknytning 

FMT bygger delvis på teorier från Piaget. Även teorier från Britta Holle om den 

sensomotoriska utvecklingen samt Gunnar Kyléns tankar om den kognitiva utvecklingen 

ligger till grund för FMT. Teorier om sinnesintegrering som den amerikanska forskaren 

Jean Ayers beskrivit, har också haft stor påverkan för FMT. Ayers skriver om sensorisk 

integration. Enligt Ayers är sensorisk integration en organisering av olika sinnesintryck 

som används. Vi får information via sinnena om hur kroppens fysiska tillstånd är och 

världen runt omkring oss ser ut. Jag citerar Ayers s. 15: ”Sinnesintrycken flyter in i 

hjärnan likt åar som flyter ut i en sjö”. Ett konstant flöde av sinnesintryck kommer till 

hjärnan hela tiden, från hela kroppen och från det vi ser och hör (Ayers 1999, s. 15). 

Hjärnan behöver näring, och sinnesintryck är ”näring för hjärnan” enligt Ayers. De ger 

energi och kunskap som styr kroppen och psyket.  
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Det krävs att de sensoriska processerna fungerar så att hjärnan kan ta in alla intryck på ett 

optimalt sätt. Ayers gör en liknelse med att skala en apelsin för att beskriva vad sensorisk 

integration är. Du skalar och äter en apelsin. Du ser, doftar, smakar och känner apelsinen 

med dina händer, fingrar och mun. Alla sinnesintryck strålar samman och tack vare denna 

integrering uppfattar hjärnan apelsinen som helhet (Ayers 1999, s. 16). 

 

Jean Piagets teorier handlar om barnets själsliga utveckling (Hjelm 2004, B.5, s. 16–24). 

Piaget studerade de biologiska aspekterna och sammanhanget mellan spontana yttre 

handlingar och inre tankar och reaktioner. Piagets arbete utgick från olika 

kunskapsområden, såsom filosofi, matematik och biologi.  

 

Piagets tankar om intelligens, är att ett adaptivt (anpassat) tänkande leder människan 

framåt genom tankar och handlingar i form av olika stadier. När ett stadium är passerat 

kommer ett nytt. Man tar ett steg i taget i ”utvecklingstrappan”. Utvecklingen sker 

successivt i samverkan med omgivningen. Varje utvecklingssteg är beroende av det 

föregående (Piaget 2006, s. 10).  

 

Barnet får nya erfarenheter som kan synas i dess rörelsemönster. När barnets beteende inte 

längre står i relation till omgivningen, anpassar sig barnet till nya situationer. Stadierna i 

utvecklingsprocessen och deras ordningsföljd är alltid desamma. Barn utvecklas olika fort 

och kan ha kommit olika långt i sin utveckling, därför är åldersangivelserna ytterst 

ungefärliga. Vid födseln startar den psykiska, eller själsliga utvecklingen och pågår hela 

livet (Piaget 2006, s. 12). Piaget jämför utvecklingen med det organiska växandet; rörelse 

mot ett jämviktsförhållande. Från att ha en osammanhängande tankevärld till ett 

systematiskt handlande när man är vuxen. Två kompletterande processer är följande: 

assimilation (insmältning, införlivning) och ackommodation (anpassning till nya 

situationer).  

 

Piaget säger: ”Genom att sålunda assimilera objekten tvingas handlandet och tänkandet 

till en ackommodation, dvs. till att återanpassa sig efter varje yttre förändring” (Piaget 

2006, s. 13). Det finns en jämvikt mellan assimilation och ackommodation, och det kallas 

”adaptation”.  
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Med adaptation menar Piaget att det är den psykiska jämviktens allmänna form, den 

mentala utvecklingen i en noggrann anpassning till verkligheten (Piaget 2006, s.13). Hjelm 

i sin tur menar att det är viktigt att vara medveten om att de psykiska funktionerna är intimt 

förbundna och beroende av kroppens tillstånd och funktioner (Hjelm 2004, B.5, s. 16–24). 

 

2.3.2 Målbeskrivning  
Nedan citeras några av de mål som finns i FMT; 

- Att med musik som medel skapa förutsättningar och motivation, för en individ att arbeta med den 

egna kroppen, för att höja sin funktionsnivå. Detta utifrån den enskilda individens egna 

förutsättningar. 

- Att med musik skapa situationer som kan befrämja en utveckling mot att aktivt kunna ge uttryck för 

känslor och upplevelser. 

- Allt i förhoppning om att individen skall tillföra sig erfarenheter och mognad som blir till gagn för 

han/hennes vardagliga levnad (Hjelm, B.1, s. 4 och Hjelm 2005, s. 193–195).  

 

En människa behöver motivation och stimulans för att utvecklas. Ayers skriver om 

stimulerande miljöers betydelse för hjärnan. Forskare har utfört olika experiment med bl.a. 

råttor som delades in i två grupper. En grupp fick vara i en miljö utan stimuli, när den 

andra gruppen var i en miljö med många intryck och stimuli. Råttorna som vistades i den 

stimulerande miljön, lyckades bättre med att lära in och utföra en uppgift (Ayers 1999, s. 

151).  

 

2.3.3 Attribut 

Terapeutens verktyg är piano. För adepten finns slaginstrument i form av trummor och 

cymbaler. De är inte bundna till enskilda toner eller ackord, vilket inte ställer några krav på 

utövaren. Instrumenten är justerbara. Terapeuten kan höja och sänka dem utifrån de 

förutsättningar terapeuten vill ge adepten. Trumstockar och klubbor i olika storlekar, 

material och utseende används också (Hjelm 2005, s. 130). Stolen, är också ett viktigt 

verktyg. Ett optimalt sittande är angeläget för att få bra stabilitet i kroppen. Yogabollar att 

sitta på kan användas för att stimulera bl.a. balans och kroppskoordination. Blåsinstrument 

ingår i utrustningen, s.k. ACME-instrument (blåsinstrument med olika läten som kråka, 

anka, tågvissla m.m.) samt förpreparerade blockflöjter (Hjelm 2005, s. 130).  
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2.3.4 Kodspel 
I metoden används ett tjugotal koder. Det är specialskrivna melodislingor som har en noga 

genomtänkt struktur. Till varje melodislinga hör en specifik uppställning av attribut. 

(Hjelm 2005, s. 62–63). En kod kan ha en lugnande verkan, en annan kod lockar fram en 

reaktion som leder till handling och samverkan. I vissa koder bearbetas tids- och 

rumsuppfattningen och även läsriktningen. Andra koder är till för att förstå och förhålla sig 

till två ting och bearbeta stabilitet och motorik (Hjelm 2004, B. kodbeskrivningar).  

 

Det används speciella koder där munmotoriken stimuleras och där adepten får bearbeta sin 

andning och luftström. Adeptens förmåga att kognitivt lösa instrumentuppställningarna 

bearbetas också (Hjelm 2004, B. kodbeskrivningar).  

 

2.3.5 Observationspunkter  
I FMT-metoden finns ett unikt observations- och analyssystem där FMT-terapeuten skapar 

sig en bild av adeptens funktionsnivå och kan därmed möta varje adept på dennes 

utvecklingsnivå. Inom FMT-metoden finns det olika observationspunkter som terapeuten 

använder sig utav (Hjelm 2005, s. 215). Några av punkterna är; 

 

Stabilitet  

Hur sitter adepten? Stabiliteten är viktig. När gravitationskänslan i både sittande, stående 

och gående är svag kan det enligt Hjelm ofta finnas problem med andra kroppsliga 

funktioner. Det kan vara t.ex. att vissa reflexer inte är fullt färdigutvecklade. Det kan då bli 

ett energibortfall som bromsar helhetsutvecklingen. Ofta syns detta i form av en statisk 

gångstil, ett instabilt sittande eller ett energikrävande ”stående” m.m. (Hjelm 2005, s. 204).  

FMT-terapeuten ger förutsättningar för att adepten ska kunna utveckla sin stabilitet. Inom 

FMT används arbetsnamnet KFU; Känsla För Underlaget. En optimal kontakt med 

underlaget d.v.s. golvet eller stolen behövs för att lägga grunden till en bra stabilitet. Har 

en människa bra stabilitet ökar välbefinnandet, enligt Hjelm (Hjelm 2005, s. 205). 
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Andning 

Hur andas adepten? Hur fungerar andningen i samband med olika koder? Andningen är 

nödvändig eftersom den förser vår kropp med syre, vilket gör att vi fungerar som 

människor. I FMT erbjuds många olika blåsinstrument för att stimulera och aktivera 

andningen (Hjelm 2004, B.2, s. 23). Vissa koder inger ett lugn, vilket i sin tur kan påverka 

andningen (Hjelm 2004, B. Kodbeskrivningar).  

 

Modell/Logik 

Adeptens förmåga till problemlösning bearbetas här, d.v.s. att läsa av rummet, 

instrumenten och att helt utan anvisningar eller instruktioner finna en struktur, en modell, i 

de uppställningar av instrument som terapeuten ställer fram. Musikterapeuten läser av 

adeptens förmåga till problemlösning (Hjelm 2005, s. 209).  

 

Sidoskillnad 

Har adepten någon sidoskillnad? Många människor är högerhänta, vilket betyder att den 

vänstra hjärnhalvan är dominant. De har en naturlig sidoskillnad (Eriksson 2001, s. 155). 

En del människor kan ha en större sidoskillnad, vilket kan medföra svårigheter med t.ex. 

balansen (Hjelm 2005, s. 205).  

    

Separata sidorörelser 

Kan adepten utföra olika rörelser med höger resp. vänster sida samtidigt? Ofta ska vi 

kunna utföra olika saker samtidigt. Ett exempel på en separat sidorörelse är att kunna peka 

i en bok med ena handen och samtidigt göra anteckningar med den andra. I FMT bearbetas 

separata sidorörelser genom olika uppställningar av instrument (Hjelm 2005, s. 206). 

 

Bålrotation 

Kroppen kan ses som två funktionella system, det nedre som står för stabilitet med fötter, 

ben och bäcken och det övre med bröstkorgen, skuldrorna, halsen, huvudet och armarna. 

Dessa system samarbetar men fungerar även separat (t.ex. huvudvridning) oberoende av 

varandra (Hjelm 2005, s. 207). Därför är det viktigt att bearbeta bålrotationen för att få en 

rörlighet och balans i kroppen där överkroppen kan arbeta för sig utan att benen måste röra 

på sig och tvärtom.  
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Hjelm anser t.o.m. att personer med en försenad bålrotation ofta har inlärningssvårigheter 

och speciellt när det gäller stavning och läsning. En förklaring enligt Hjelm kan vara att 

bålrotationen brukar vara färdigutvecklad ungefär samtidigt som läsinlärningen, vid 12 års 

ålder (Hjelm 2005, s. 206). 

 

Korsrörelser 

Korsrörelse är när händer och armar kan korsas över medianlinjen3. Det krävs en väl 

utvecklad förbindelse via hjärnbalken och ett utvecklat kopplingssystem för att detta skall 

fungera. Med detta menar jag att båda hemisfärerna (hjärnhalvorna) växlar och samverkar 

(Hjelm 2005, s. 208).  

 

Hand- och handledsfunktion 

Hur håller adepten i trumstockarna? Hur fungerar handleden? Barnets utforskar sin 

omgivning med sina händer. Nya upplevelser som barnet får i sin utveckling registreras i 

hjärnan (Hjelm 2005, s. 208–209). Vid finmotoriska rörelser som barnet gör, (t.ex. att 

greppa en sked) medverkar handleden. Handutvecklingen bearbetas genom att adepten får 

använda olika slags trumstockar. Detta kan sen bidra till en bättre pennfattning eller till att 

lättare kunna hålla i en kniv och gaffel (Hjelm, 2005, s. 13). 

 

Perception 

Perception handlar om att uppfatta, urskilja, lokalisera, diskriminera och tolka de stimuli 

som finns runt omkring oss. Den auditiva perceptionen är enligt Hjelm den ledande och 

dominerande ”örat leder ögat, ögat leder handen” (Hjelm 2005, s. 210). Svårigheter med 

perceptionen, kan ibland vara svårt att upptäcka och svårt att förhålla sig till för 

omgivningen (Hjelm 2005, s. 210). 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Kroppens tänkta mittlinje 
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2.3.6 Förhållandet mellan perception och motorik 
Människan tar in nya intryck hela tiden och på olika sätt beroende på våra erfarenheter och 

arvsanlag. Registrering och lagring sker lättare i långtidsminnet om intryck och 

information är betydelsefulla för individen. Det sker en ”känslomässig färgning” i vårt 

medvetande som gör att vi kan förhålla oss till den information som registreras. Vi agerar 

därefter.  

 

Gunnar Smideman sade på en föreläsning att man kan dela in nervsystemets verksamhet i 

fyra olika funktionsområden; perception, emotion, motorik och kognition. Som jag har 

uppfattat det går allt in i varandra, det ena klarar sig inte utan det andra. Först tar 

människan in ett intryck (perception/sensorik), får en känsla (emotion), en eller flera tankar 

(kognition) som blir en handling (motorik). Detta kan knytas an till FMT-metoden där 

terapeuten vill få fram en reaktion som leder till en rörelse och samverkan. Terapeutens 

svar blir en bekräftelse på adeptens handling4. 

    

     

 

 

 

 

 

 
                                                 
4 Gunnar Smideman, Musikterapeut FMT och lärare i neurologi och psykiatri på musikterapiutbildningen 
Musikhögskolan Ingesund (föreläsning 2008-10-30).      
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2.3.7 MUISK 
MUISK - MUsik Inför SKolan är en gruppverksamhet som främst är skapad för barn i 

förskoleklass och lågstadium, men kan även anpassas till särskola och äldreomsorg. Detta 

är en verksamhet med ett sångprogram i ungefär tio veckor. Det finns en röd tråd, en tydlig 

struktur innehållande sånger med tillhörande rörelser och enkelt spel på instrument. I 

MUISK används hela kroppen och dess sinnen. Ledaren använder minimalt med verbal 

information. Informationen sker i sångerna och via en ”spegel” d.v.s. en person som gör 

rörelser som barnen läser av (Hjelm 2004, B. MUISK s. 3).  

 

MUISK stärker gruppdynamiken, en känsla av att tillhöra en grupp. Det stärker även jaget, 

man fokuserar på rörelser (motorik, balans, koordination, koncentration, andning m.m.) 

och musiken (Hjelm 2004, B. MUISK s. 1). Övergripande mål med MUISK är att genom 

en väl planerad, strukturerad och nivåanpassad musikverksamhet, stödja barnen i sin 

helhetsutveckling utifrån deras utvecklingsnivå (Hjelm 2005, s. 141–147). De 

utommusikaliska målen är bl.a. att stärka den motoriska utvecklingen, 

koordinationsförmågan, fantasin och uttrycksförmågan. De musikaliska målen är att skapa 

en positiv attityd till musik där barnens musikintresse stimuleras (Hjelm 2005, s. 142). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 18 

3  Fallbeskrivningar  
 

En av flickorna som jag har skrivit om i detta arbete har haft panikångest. Den andra 

flickan upplever oro inför mycket i sitt liv. Därför vill jag i kommande avsnitt beskriva 

olika tillstånd av oro och ångest.  

 

3.1 Oro och ångest 
 

Oro och ångest har de flesta människor upplevt någon gång under sitt liv. En del 

människor kan uppleva ångest som en känsla av obehag (Basset 2005, s. 53). Alla 

människor är unika och upplever ångest på olika sätt, beroende på vilka erfarenheter och 

arvsanlag de har. Ångest är ingen sjukdom, det är ett känslotillstånd (Basset 2005, s. 47, 

52).  

 

Kroppen är så fantastiskt uppbyggd att den reagerar, om det blir för mycket för hjärnan att 

ta in. Ångest kan öka då tankarna är många och dessutom är av negativ karaktär. Med dålig 

eller obefintlig nattsömn, har inte hjärnan fått möjlighet att filtrera bort oväsentlig 

information. Det blir svårare för kroppen att slappna av och få den läkning som behövs 

(Eriksson 2000, s. 141–144). 

 

De delar i hjärnan där ”ångesten har sitt fäste” är i Amygdala i Limbiska systemet. Det är 

den delen av hjärnan som tolkar in budskap utifrån, om budskapet är farligt eller inte. 

Amygdala avgör om den tillfälliga situationen är ett hot för överlevnad. När människan 

behöver försvara sig mot hotfulla händelser, sätter detta system i gång (Eriksson 2000, s. 

47).  
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3.1.1 Vad är en panikattack? 
En panikattack är ett omedelbart, starkt, kroppsligt uttryck för ångest. Symptom som yrsel, 

hjärtklappning, illamående och tryck över bröstet kan upplevas. Även overklighetskänslor, 

suddig syn, svettningar, varma och kalla vallningar, illamående och stickningar i fingrar 

och tår kan förekomma (Carlbring, Hanell 2009, s. 24).  

 

Samtidigt som de fysiska symptomen uppstår, kommer katastroftankar. De kan vara;  

- tänk om någon ser mig nu, jag ser säkert helt galen ut 

- tänk om jag svimmar         

- tänk om jag kräks 

- tänk om detta aldrig tar slut 

- tänk om jag får en hjärtattack och dör? 

 

Naturligt i detta skede är att fly och få kontroll över situationen igen. Dock kan 

upplevelsen vara att reaktionen bara stegras och det värsta befaras; att det aldrig kommer 

att ta slut. Så småningom avtar panikattacken och en känsla av matthet och trötthet kan 

infinna sig. Kroppen behöver återhämta sig efter att ha gått på högvarv (Basset 2005, s. 

68–69). 

 

Oroliga tankar om att det ska hända igen kan komma. Personen är extra vaksam över 

signaler från sin kropp. Minsta förändring i puls, kroppsanspänning och andning 

uppmärksammas. Tillsammans med rädslan för en ny attack, uppmärksamheten på inre, 

kroppsliga symptom samt en ökad kroppslig anspänning kan vara det som orsakar en ny 

panikattack (Carlbring, Hanell 2009, s. 19–21).  

 

Nattliga panikattacker kan också förekomma, d.v.s. attacker som kommer vid uppvaknande 

eller under sömn. Attackerna kan även komma innan insomnandet. Rimligtvis borde vi 

vara mer avslappnade när vi sover än när vi är vakna, men faktum är dock att kroppen kan 

vara i anspänning även under sömnen - man sover lätt och är uppmärksam på minsta 

kroppsliga förändring. När allt är tyst kan oroliga och ångestladdade tankar och känslor 

komma, vilket kan utlösa en panikattack (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 58).  
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Ångest är en viktig varningssignal och en överlevnadsmekanism. Skulle vi inte känna stark 

ångest hade vi troligen inte överlevt som ras (Farm, Larsson, Wisung, 2005, s. 73). KBT 

(kognitiv beteendeterapi) är ett sätt att behandla panikattacker på och kortfattat ska en 

person med t.ex. en fobi bemöta sin rädsla och stanna kvar i den situationen som känns 

ångestfull. Handlingen är viktig. Att lära kroppen att det inte är farligt, att man klarar av 

det som känns jobbigt. Personen med fobin ifrågasätter bl.a. sitt katastroftänkande och får 

en kunskap om vad som händer i kroppen (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 80–85).  

   

3.1.2 Barn och panikattacker 
Det är ovanligt att barns rädslor tar sig uttryck i panikattacker. Barns rädslor är oftare 

relaterade till specifika objekt eller situationer; de kan vara rädda för att gå till skolan eller 

uppleva stark separationsångest. Ungdomar och tonåringar kan uppleva mer renodlade 

panikattacker (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 99). 

 

3.1.3 Vad är en fobi? 
Ordet ”fobi” kommer från grekiskans phobos som betyder fruktan, skräck. En fobi är just 

en stark, uttalad rädsla för specifika situationer eller företeelser. Barn som lider av fobier 

förstår inte alltid att rädslan är överdriven. Vuxna däremot har lättare att inse att fobin är 

ologisk men har svårt att få bukt med den. Kroppen ställer in sig på larm och man vill bort 

därifrån. En fobi kan innebära att den drabbade undviker ställen eller situationer där t.ex. 

spindlar finns. Skillnaden mellan vanlig rädsla och fobi är att en fobi innebär ett påtagligt 

lidande och kan på så sätt vara handikappande. 

 

3.1.4 Barn och fobier 
Barn kan hantera sina rädslor genom att undvika det som skrämmer och kan på så sätt 

utveckla en fobi. Vuxna hjälper ofta till att upprätthålla barns fobier genom att skydda dem 

mot det otäcka istället för att förstå varför de är rädda och tillsammans utforska situationen. 

Som vuxen kan skuldkänslor komma om barnet är rädd och upplever ångest. Vi har en 

naturlig drift att skydda våra barn. Att vara överbeskyddande, hjälper inte barnet på lång 

sikt. Det bästa är om barn får lära sig att hantera och klara saker själva, det rustar dem för 

framtiden (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 55).  
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Det som skiljer en rädsla från en fobi är att en fobi sitter kvar och fördjupas över tid med 

följd av ett undvikande (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 55–56).  

 

Barn drömmer mer mardrömmar än vuxna och har svårt att skilja mellan saga och 

verklighet. Det ligger i deras natur att ha ett svart/vitt tänkande. Principerna är de samma 

som för en vuxen; att lista mål och rangordna ångestväckande situationer där 

katastroftankarna utforskas kring det som kan tänkas hända vid kontakt med det fruktade 

(Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 55–56). 

 

Enligt Farm, Larsson och Wisung uppmuntrar vi ofta pojkar att vara tuffa och inte sjåpa sig 

när vi tröstar flickor mer och snabbare mot ”otäcka” saker. Kvinnor utvecklar också i 

större mån specifika fobier än män. Troligtvis förklaras detta med miljömässiga faktorer 

under uppfostran och samhällets förväntningar på pojkar och flickor snarare än med 

biologi och arv (Farm, Larsson, Wisung 2005, s. 55). 
 

3.2 Lisa 
 

Bakgrund om Lisa är hämtat från ett frågeformulär som mamman fyllt i, se bilaga 1. 

Lisa5 är uppvuxen som enda barnet (tills sju års ålder) i en familj där föräldrarna är gifta 

och båda yrkesverksamma. Lisa har sedan hon var liten, varit en känslig person med stor 

empati. När hon var ett och ett halvt till sex år gick hon i förskola i syskongrupp med 

fantastiska fröknar, som såg hennes känsliga sida och stöttade henne i att stå för sina 

åsikter och att kunna säga nej. Lisa har en nära relation till sin mormor som hon under hela 

uppväxten har träffat så gott som dagligen.  

 

Lisa är en glad och utåtriktad flicka. Hon är lugn och framåt i alla situationer. Med åren har 

hon blivit bättre på att säga nej. Det uppmuntras av hennes föräldrar. Lisa är en omtyckt 

kamrat och hon har många vänner. Hon har även ett behov av att vara själv. Det är inte 

alltid hon väljer att leka med någon, trots att tillfälle erbjuds. I skolan får Lisa extra stöd i 

matte som hon har lite svårt för, eftersom hon missade mycket under år ett och två i skolan. 
                                                 
5 Fingerat namn för detta ändamål 
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Lisa har alltid tyckt mycket om att vara ute, och har inga svårigheter med att sysselsätta sig 

i en utemiljö, där fantasin får fritt spelrum. Hon behöver få mycket lugn och trygghet av 

sin omgivning, eftersom hon har haft en lång och arbetsam tid av oro och ångest.  

 

När Lisa var sju år föddes hennes lillebror. Detta var en glädje för henne och övriga i 

familjen. I samband med broderns födelse började Lisa ettan. Detta var i sig en stor 

händelse, samt att hon tidigare varit enda barnet i familjen. På samma dag som brodern 

föddes, upptäcktes det att pappan hade en allvarlig sjukdom. När brodern blivit tre veckor, 

lades pappan in på sjukhus för utredning. För Lisa var detta en fruktansvärd situation. 

Hennes lillebror och hon blev lämnade hos släktingar då mamman var med på sjukhuset. 

Pappan låg på sjukhus i ungefär tre veckor.  

 

Lisa började må illa i skolan och grät när mamman lämnade henne. Hon ville inte släppa 

taget när mamman skulle gå. När pappan kom hem var han sjukskriven under hösten och 

Lisas problem blev större och större. Om hon inte kunde vara hemma med sina föräldrar, 

blev hon fruktansvärt orolig och otröstlig. Lisa slutade även att leka med sina kamrater. 

Till slut tog hennes ångest överhanden och hon började kräkas i skolan. Hon vågade inte 

vara ensam på övervåningen i huset hemma, inte ens med en av föräldrarna utan att få 

ångest. Lisa åt mycket dåligt och gick ner i vikt.  

 

Till slut bestämde sig föräldrarna att ta hem henne från skolan helt. De vände sig till BUP- 

Barn och Ungdomspsykiatrin för att få hjälp. Lisa blev inskriven på BUP:s öppenvård. 

Sakta och med mycket träning och många bakslag, blev Lisa bättre. Hon behandlades med 

KBT (kognitiv beteendeterapi) vilket gav resultat.  

 

Hon var hemma från skolan halva år ett och hösten i år två. Med mycket stöd av 

omgivningen, lärare, kompisar etc. kunde Lisa återvända till skolan på heltid. Jag var Lisas 

klassföreståndare när hon kom tillbaka, våren 2008. Jag stöttade och uppmuntrade henne, 

och sa ofta hur bra det var att hon överhuvudtaget kom till skolan. Jag såg hur hon växte 

och blev allt starkare och starkare. Det var vid denna tidpunkt jag kom på tanken att ha 

FMT med henne. Hon hade då avslutat KBT-behandling med goda resultat. Hon var 

positiv till att ha FMT med mig. 
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3.3 Arbetet med Lisa  

 

Jag började ha FMT med Lisa i september 2008. Arbetet har fortlöpt fram till december 

samma år. Vid vår första session hade jag ställt fram en virveltrumma och två cymbaler. 

Jag kunde då utifrån de observationspunkter som jag använder mig av se att balans, 

kroppshållning, modell/logik och andning var det jag ville bearbeta. Lisa satt ihopsjunken 

på stolen och började spela försiktigt och trevande på attributen. Hennes handledsfunktion 

var stel och låst. Hon höll trumstockarna i ett löst pekfingergrepp.  

 

Lisa såg nyfiken och förväntansfull ut. När jag ställde upp grunduppställningen, en trumma 

och två cymbaler gav den Lisa möjlighet att spela fritt på attributen. Jag märkte att hon 

tyckte att det var roligt att spela på trumman och kombinera olika slag på cymbalerna. Lisa 

sa själv efter sessionen att hon spelade en egen melodi och att det kändes skönt. Lisa såg 

mycket stolt och glad ut när hon fick spela som hon ville på de olika attributen. För att 

Lisas fötter skulle få en bättre placering på golvet, lade jag pappershanddukar under hennes 

fötter.  

 

Jag plockade bort trumman och hon fick spela på en cymbal. Hon spelade med höger hand 

och höll i sig i stolen med den vänstra. Jag gav henne en bandyboll i den vänstra handen. 

Hon spelade då långsammare men mer koncentrerat och försökte stabilisera upp sig utan 

att hålla i sig i stolen. Jag introducerade flöjterna och hon spelade många toner försiktigt, 

samtidigt som hon sjönk ihop i kroppen. Därefter fick hon spela en kod som ger möjlighet 

att bearbeta läsriktningen. Syftet med läsriktningskoderna är också att få fram en 

bålrotation förutom att spela från vänster till höger. 

 

Andra gången såg Lisa säkrare och gladare ut. Vi fortsatte som första gången. Hon såg mer 

avslappnad ut och hennes hållning var lite bättre. Lisa spelade försiktigt på en 

virveltrumma med en trumstock i taget. Därefter fick hon spela på flöjter. Hon gjorde en 

liten gungande svankrörelse när hon tog flöjten och lämnade tillbaka den. Det jag märkte 

var att hennes rörelsemönster var mer aktivt. När Lisa blåste i flöjterna var hon väldigt 

försiktig. Hon verkade vara rädd för att spela fel och hon var mycket koncentrerad.  
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Jag satte fram grunduppställningen och hon spelade då som första gången ”sin egen 

melodi”, som hon själv kallade den. Jag märkte att Lisa spelade samma sak om och om 

igen, och jag lät henne göra det då hon såg ut att trivas. Lisas kropp såg alltmer rörlig och 

livfull ut i den kod där läsriktningen bearbetas, när hon spelade med en trumstock. Vid spel 

med två trumstockar blev det svårare för henne att spela. Jag satte ihop trumstockarna med 

ett gummiband och det bidrog till att båda händerna kunde spela samtidigt och hon fick 

även bearbeta sin bålrotation.  

 

Jag introducerade en kod där adepten börjar spela på en cymbal för att sedan gå till nästa, 

och sen tillbaka till första cymbalen igen. Jag ville med denna kod se hur Lisa fann sig 

mellan två ting (rumsuppfattning) samt se hur hennes stabilitet och kroppsuppfattning var. 

Lisa förstod direkt och sprang först till den ena cymbalen och sen fort till den andra. Jag 

ställde cymbalerna längre ifrån varandra och hon var ändå lika snabb mellan attributen. Det 

verkade som om hon tävlade och ville vinna första pris. Jag ville få henne lugnare och 

spelade välkomstkoden som har en lugnande effekt. Lisa sade att efter denna gång fick hon 

energi och kände sig lugn och harmonisk. Hon sa att hon tycker mycket om att sitta där och 

slappna av till den fina melodin. 

 

Tredje gången började som föregående gånger, men Lisa såg inte lika glad ut som innan.  

Jag lät henne stå upp och spela på en trumma med efterföljande två cymbaler. I denna kod 

ska adepten spela från vänster till höger och inte på tillbakavägen. Lisa uppfattade inte 

detta då hon spelade ett eget mönster. I slutet spelade jag välkomstkoden, och denna gång 

stod hon upp och andades. Jag såg att hon kramade händerna och spände bröstet då hon 

andades. 

 

Fjärde gången fick hon klossar under fötterna direkt och hade en bättre stabilitet från 

början. Hon började spela på en trumma med två trumstockar. Jag märkte att hon stöttade 

sina armbågar vid sin mage. Det såg ut som om hon försökte spara energi på detta sätt. Jag 

lade till en cymbal efter ett tag och såg att hon hade tårna på klossarna för att få balans när 

hon sträckte ut sin ena arm mot cymbalen.  
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I oktober månad arbetade Lisa mycket mer med sin svank och hon såg lugn och harmonisk 

ut. Hon fick sitta på en lägre pall utan ryggstöd och fick börja spela med händerna utan 

trumstockar. Då hade hon inte armbågarna i sidan. Jag lade pappershanddukar under 

fötterna och hon fick en bra KFU. Nu började hon arbeta ännu mer med svanken! Hennes 

axlar var inte lika spända. Rörelsen började komma inifrån och Lisa såg gladare ut. Hon 

verkade mer närvarande och tog i och blåste mer när hon spelade i de olika 

blåsinstrumenten.  

 

I november månad fick Lisa en högre stol, vilket gjorde att attributen kom lägre i 

förhållande till Lisa. Lisa fick mer flyt i rörelserna och såg mer avslappnad och glad ut. Jag 

satte som vanligt upp en virveltrumma och två cymbaler och trodde att hon skulle spela sitt 

eget mönster. Hon började skrattandes att spela med båda trumstockarna på virveltrumman 

och tvekade en aning. Lisa började försiktigt med den högra handen på en cymbal och 

sedan spelade hon med den andra handen på den andra cymbalen. Sen spelade hon med 

båda armarna på varsin cymbal samtidigt efter att ha fört ihop armarna på virveln. Vi 

skrattade tillsammans. Hon såg så lycklig ut över att själv ha löst koden. Nu spelade hon 

gladeligen denna kod med liksidiga rörelser. Hon orkade inte fokusera speciellt länge.  

 

Jag iakttog att Lisa hade en stel rygg. Hon fick göra en rörelse (som jag tycker ser ut som 

stavgång) där hon först spelade på virveltrumman med en trumstock i vardera hand och sen 

lät armarna gå diagonalt där den vänstra stocken spelade på en cymbal på vänster sida 

samtidigt som den högra spelade på en cymbal bakåt nedåt. I slutet av sessionen lade jag 

märke till att Lisa andades med bröstet och hela axelpartiet lyftes när hon andades in och 

ut.  

 

I december månad spelade Lisa på allt fler attribut. Hon hade en bra KFU och svankrörelse 

samt ett flyt i sina rörelser. Lisa spelade med mycket luft i flöjter och andra blåsinstrument. 

De sista två gångerna hade Lisa raka och rörliga armar, hon spelade som aldrig förr med 

många attribut. Lisa såg självsäker och trygg ut. 
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3.4 Liv  

 
Liv6 är en glad och envis flicka på nio år, som har visat sin omgivning att inget är omöjligt. 

Hon har haft en tuff start i livet med många infektioner under de första åren. Innan Liv 

föddes hade hennes mamma troligen B12 brist. Liv var väldigt liten då hon föddes i vecka 

37. Mat och att äta har varit ett stort bekymmer för henne. Fram till sex års ålder fick hon 

all mat via sond. Hon tycker inte om att ha mat och dryck etc. i munnen, berättar hennes 

mamma7. Mamman säger att det märks på Liv att hon kämpar med att äta på egen hand. 

 

När Liv blir rädd eller glad visar hon vad hon känner, med ett tydligt kroppsspråk. När det 

händer nya saker i hennes liv kan hon bli ängslig och orolig. Det kan vara vardagliga saker 

som att träffa en kamrat efter skolan. Då kan Liv tänka på det som ska hända hela 

skoldagen och tappa koncentrationen på det hon gör. Liv behöver struktur och 

förutsägbarhet.   

 

Hennes gångstil kan uppfattas som stel. Hon har ortoser på fötterna som ett stöd. Ortos 

betyder på grekiska ”räta ut”, och kallas även för skydd och stödbandage. Liv fick lättare 

att gå tack vare ortoserna, men har fortfarande problem med sin balans.  

När Liv pratar, kan hon ibland inte kontrollera sitt röstläge utan får en relativt hög röst. 

Hon har intresse av att lära men har svårt att hålla intresset i fokus en längre tid. Liv blir 

mer intresserad ju mer hon förstår och lär sig, när hon märker att hon ”lyckats”. Ett stöd för 

henne för att komma ihåg bokstäver är teckenspråk, vilket hon behärskar väl.  

 

 

 

 

                                                 
6 Fingerat namn för detta ändamål 
7 Bakgrund om Liv är hämtat från ett frågeformulär som mamman fyllt i, se bilaga 1. 
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3.5 Arbetet med Liv  

 

I slutet av augusti 2007 började jag ha Liv i FMT. När hon kom in i rummet såg hon 

ängslig ut. Hon började spela jättestarkt och hårt på trumman som jag hade ställt fram med 

en cymbal på vardera sidan. Det såg ut som att hon tyckte det var roligt. Jag märkte fort att 

hon behövde få kontroll på sin egen styrka. Hennes handgrepp såg ansträngt och stelt ut. 

Hon ville spela på allt i rummet, t.ex. på stolen, pianot, trumman och på väggen. Jag 

bekräftade när hon spelade på trumman och då log hon mot mig. Hennes assistent stod 

utanför vilket var bra eftersom Liv inte orkade spela länge. Fem minuter blev det denna 

första gång.  

Genomgående hela september månad, spelade Liv jättestarkt och ostrukturerat på en 

virveltrumma. Situationen kändes kaotisk för mig, då hon skrek till ibland och slog sig 

själv i huvudet. Hon slängde trumstock efter trumstock på golvet. Jag hjälpte henne att ta 

av sig ortoserna. Syftet med det var att hon skulle få en bättre KFU.  

 

Jag såg att Livs vänstra hand var stel. Jag gav henne en tvärhandsklubba8 som gjorde det 

lättare för henne att spela. Liv ville ha ”slutlåten” hela tiden: den koden som är lugn och 

harmonisk. Hon sa det rakt ut; ”jag vill ha slutlåten”! Jag spelade därför denna kod mycket. 

 

Jag märkte att hon var mycket ängslig och rädd för flöjten. Hon skrek och lade händerna 

för munnen och såg skrämd ut. Hon tycker inte om nya saker och speciellt inte något som 

skulle föras in i munnen. För att lugna henne, satte jag henne nära pianot så hon fick lyssna 

på koden som lugnade henne och känna vibrationer. Det tyckte hon om. Hon ville sedan 

stå i rummet och bara lyssna. Jag spelade koder som hon kände igen.   

 

I oktober månad verkade Liv lugnare. Hon hade en mjukare handledsfunktion på vänster 

sida. Liv var rädd som innan för flöjten, men såg inte lika orolig ut som hon gjort tidigare. 

Emellanåt vilade hon och vi spelade de koder hon kände igen samt nya koder.  

                                                 
8 Gjord för händer som är stela och krumma  
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Först en kod där man ställer upp en trumma och en cymbal. Sen koden med en virvel och 

två cymbaler, (för att få liksidiga rörelser). Jag introducerade även en kod där adepten 

spelar från vänster till höger. Sist spelade vi den koden hon känner sig mest trygg med. 

Hon spelade alla nämnda koder korta stunder utan problem. Däremot såg det ut som om 

hon hade svårt med sin stabilitet. Liv verkar tycka om att sitta still en längre stund och 

lyssna på välkomstkoden.  

 

I november månad verkade Liv tröttare än vanligt och hon orkade bara med fyra–sex 

minuter lång session. Jag märkte att hon tyckte om vita bandybollar. Det väcktes hennes 

intresse och hon spelade med trumstockar som jag satte bandybollar på. Hennes spel blev 

inte lika starkt eftersom bandybollarna gjorde att det studsade när hon spelade. Jag använde 

mig av två koder som jag märkte hon uppskattade, välkomstkoden och den koden där hon 

får spela som hon vill på en trumma och två cymbaler (Livs favoritkod). 

 

I december månad varierade jag mellan den lugna koden och Livs favoritkod. Liv hade 

vanliga trumstockar och klubba med bandyboll och en annan klubba med en liten boll på. 

En dag skulle hon på hörselkontroll efter FMT med mig. Det märktes på henne att hon var 

orolig. Lisa sa det rakt ut och såg orolig ut. Hon kunde inte koncentrera sig alls den 

gången. Jag spelade välkomstkoden och hon stod och lyssnade. I december verkade Liv 

mer arg och visade det tydligt i terapirummet. Hon spelade våldsamt och med mycket 

uttryck. 

 

Under våren 2008 stannade Liv längre i rummet. Hon spelade mer fokuserat de koder jag 

introducerat för henne innan. Jag placerade en virveltrumma under fötterna, vilket gav 

vibrationer. Det såg ut som om hon tyckte om trumstockarna mer. Flöjten vågade hon ha 

närmare sig. Liv blev mer koncentrerad och vi hade en bra samverkan. I april ville Liv 

spela mer och mer. Jag höjde och sänkte attributen för att utmana henne. Hon verkade mer 

motiverad och helt plötsligt frågade hon: - Var är flöjten? 
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Hösten 2008 såg jag en utveckling av Livs stabilitet, handledsfunktion och koncentration. 

Hennes hållning var rakare och mer stabil. Livs händer såg mer rörliga och mjuka ut och 

hon stannade längre stunder i terapirummet. Hon spelade koden med en virveltrumma och 

en cymbal, och även koden där liksidiga rörelser bearbetas.  

 

En dag i november när vi hade FMT som vanligt, tog Liv av sig sina ortoser helt själv. För 

att göra det krävs stabilitet och ett ledigt handgrepp. Liv vågade gången därefter ta flöjten 

själv i handen. Jag har successivt närmat mig henne med flöjten gång efter gång. Först 

nuddade jag hennes fot. Någon månad senare hennes knä och till slut tog hon den på eget 

initiativ.  

 

3.6 Resultat av arbetet med Lisa  
 

Mitt arbete med Lisa startade hösten 2008. Det jag fokuserade på när vi hade FMT var 

hennes stabilitet, kroppshållning, modell/logik och andning. Lisa har numera en bättre 

stabilitet. Det kan jag se i hennes sätt att sitta på stolen när hon spelar med liksidiga 

rörelser. Hennes fötter är placerade i golvet med hela fotsulan i. Hon sitter inte längre 

bredbent eller med knäna ihop. Under hösten fick hon en bättre känsla för underlaget och 

därmed en bättre stabilitet.  

 

Lisas kroppshållning var i början ihopsjunken. Andningen blev då lidande och kroppen 

fick sämre syretillförsel. När Lisa började sträcka på sig mer, när hon spelade påverkades 

hennes hållning och även andningen. I arbetet med adepter som har oro och ångest ska man 

vara mycket försiktig och arbeta varsamt9. När Lisa spelade på de olika blåsinstrumenten 

blåste hon till en början försiktigt. De sista gångerna tog hon i mer och fick fram mer ljud. 

 

Jag tyckte mig se att Lisa aktiverade sin svank, när hon böjde sig fram och tog flöjten i en 

gungande rörelse. Även när Lisa spelade med liksidiga rörelser och sträckte sig framåt 

aktiverades svanken. I slutet av varje session spelade jag ”välkomstkoden” några gånger. 

                                                 
9 Gunnar Smideman, Musikterapeut FMT och lärare i neurologi och psykiatri på musikterapiutbildningen 
Musikhögskolan Ingesund (föreläsning 2008-10-30).      
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Jag märkte att Lisa blev lugnare och mer harmonisk. Hon sa själv efter varje gång, att hon 

mådde så bra av att sitta och lyssna på den fina melodin som gjorde henne så lugn. Lisa har 

själv märkt och sagt till mig, att när hon sträcker på sig och andas på rätt sätt minskar 

hennes oro och ångest.  

 

I samtal med läraren (december 2008) kom det fram att hon tycker att Lisa har utvecklats 

sen hon började med FMT. Hon upplevs lugnare och gladare och har lättare för att 

koncentrera sig. Föräldrarna tycker också att hon är lugnare och gladare hemma. Lisa säger 

att hon uppskattar själv att gå till terapin. Hon tycker det är ”mysigt och roligt”. 

Föräldrarnas förväntningar är glatt överraskade att det gett resultat.  

 

Mamman säger att FMT verkar vara en utmärkt metod för barn med oro och ångest i 

kombination med övrig terapi.  Hon säger att det verkar vara en metod som från barnets 

sida inte upplevs som ”terapi”, utan som en härlig stund med musik och avslappning där 

övrig terapi kan vara oerhört tröttande och jobbig.  

 

3.7 Resultat av arbetet med Liv 

 

Arbetet med Liv pågick under tre terminer och startade hösten 2007. Jag ville först skapa 

trygghet för Liv. Jag märkte tidigt att kvalité för Liv var att stå och lyssna på melodierna, 

speciellt första koden som har en lugnande effekt. Hon tyckte även om att stå vid pianot 

och känna vibrationer.   

Liv behövde bearbeta sin stabilitet och kroppskontroll (kontrollera sin egen styrka både i 

röst och styrka i armar och ben) och hennes handledsfunktion som var stel. Det första jag 

gjorde var att ta av henne ortoserna så att hennes KFU blev bättre. Det blev en stor skillnad 

då. Jag satte henne på så sätt att hennes fötter fick bra kontakt med golvet vilket gav henne 

en bra balans och kroppshållning.  

Vi använde oss av en trumma eller en cymbal mycket och jag såg en förbättring i hennes 

hållning under andra terminen. Hon sträckte på sig mer. Sista gången kunde Liv själv ta av 

sig sina ortoser. 
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Hon fick även tjockare trumstockar med mer tyngd i. De fick effekten att hon kunde spela 

mer kontrollerat. Hon kunde hålla trumstockarna med ett ledigare grepp och kunde 

kontrollera sin styrka bättre. Livs handledsfunktion och handgrepp blev all rörligare och 

mjukare. Liv har nu lättare för att ta i saker och hon har utvecklat sin finmotorik 10. 

Jag märkte att Liv var rädd för blåsinstrumenten, speciellt flöjterna. Hon blev vettskrämd 

och ropade ”NEJ- jag vill inte!”. Jag tog bort flöjten direkt, för att hon skulle känna sig 

trygg. Jag lät henne ”lära känna” flöjten litegrann, gång efter gång. Det var först under den 

tredje terminen som jag kunde nudda Liv med en flöjt. Därefter närmade jag henne 

successivt med flöjten, tills hon i december 2008 tog flöjten själv och visade ingen rädsla. 

Jag upplevde att hennes rädsla för nya saker mildrades då hon vågade ta för sig mer i 

terapirummet.  

Liv hade även svårt att koncentrera sig långa stunder, oftast hade vi FMT i fem minuter det 

första året. Den tredje och sista terminen kunde Liv stanna en kvart i rummet. 

 

Livs perception har förbättras när det gäller att se objekt på sidorna. Hon uppfattar saker 

och ting lättare utan att direkt titta på dem, hon ser dem i ögonvrån. Livs rumsuppfattning 

har blivit påverkad då hon kan beräkna avstånd lättare.  

Livs föräldrar tycker att hon har blivit mer tuff tack vare FMT och vågar ta för sig i nya 

situationer. Hon vågar även sjunga mer öppet även om det är ”fel” text. Hon upplevs också 

mer mjuk i sin ganska stela hållning som hon har pga. att balansen inte är så bra11. 

 

 

 

 
                                                 
10 Enligt lärare och föräldrar. Jag hade samtal med dem i december 2008. 
11 Hämtat från samtal december 2008 utifrån frågeformulär, se bilaga 1. 
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4  Diskussion 

 
Inledningsvis vill jag börja med att påpeka hur stor inverkan jag tycker FMT-metoden har 

för barn som är oroliga eller ängsliga. Jag upplever att musiken i metoden har en lugnande 

inverkan. Adepterna blir mer fokuserade och koncentrerade både i terapirummet och i det 

verkliga livet12. Steg för steg märkte jag att flickornas stabilitet, hållning och andning blev 

bättre. Jag kan dra en parallell med hur Piaget tänkte (se s. 12); att intelligens, en form av 

adaptivt (anpassat) tänkande leder människan framåt genom tankar och handlingar i form 

av olika stadier. När man passerat ett stadie kommer man till ett nytt. Man tar ett steg i 

taget i ”utvecklingstrappan”. Utvecklingen sker successivt i samverkan med omgivningen 

och i samband med det förändras, utvidgas och samordnas individens beteendemönster. 

Varje utvecklingssteg är beroende av det föregående (Hjelm 2004, B. 5, s. 16–24). 
 

I FMT arbetar vi precis så, steg för steg, i lugn och ro, utan krav eller måsten. I detta fall 

två flickor som blev mindre oroliga eftersom jag arbetat med deras stabilitet, hållning och 

andning steg för steg. Båda flickorna fick prova att sitta på olika stolar och spela på olika 

uppställningar av attribut. Detta gav flickorna bättre stabilitet. I FMT får det ta tid, och när 

man är orolig kan det vara en lättnad att få sitta i ett rum där man får bekräftelse.  

 

Rörelserna som adepten gör påverkar kroppshållningen och andningen positivt. Den 

bekräftelse som adepten får av mig som terapeut påverkar självkänslan och 

självförtroendet på ett bra sätt, tror jag. Jag nämnde lite om Ayres teorier tidigare i arbetet. 

Ayers beskriver hur viktigt det är med en stimulerande miljö. Jag anser att i FMT får 

adepten stimulans på ett bra sätt. Sinnena får arbeta i lugn och ro utan onödiga intryck. Det 

mår vi bra av, tror jag. Jag tycker att FMT ger adepten motivation, vilket är ett av målen i 

FMT enligt Hjelm (se målbeskrivning 2.3.2). Jag bekräftar det adepten gör och vill skapa 

en trygg och uppmuntrande miljö. Det är extra viktigt om adepten känner sig orolig, tror 

jag. 

                                                 
12 Haft samtal med lärare och föräldrar i december 2008. 
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Jag tyckte att Lisa aktiverade sin svank, när hon böjde sig fram och tog flöjten i en 

gungande rörelse. Även när Lisa spelade med liksidiga rörelser och sträckte sig framåt 

aktiverades svanken. Jag upplevde att när svanken aktiverades på Lisa, hände det mycket i 

hennes kropp. Det såg ut som om hon blev gladare och lugnare. 

 

Jag uppfattade det som att Livs rädsla för flöjten försvann. Detta kan i sin tur ha 

uppmuntrat henne i andra situationer i livet. Jag tror att Livs självförtroende har ökat. 

Mamman säger att Liv har börjat sjunga inför publik och att hennes matvanor har blivit 

bättre. Jag vet inte om FMT har påverkat Livs matvanor positivt, men FMT kan vara en 

bidragande faktor till det. Liv har även motorik på schemat vilket jag tror har bidragit till 

en positiv utveckling. 

 

Flickornas handgrepp förbättrades, vilket jag kunde avläsa i de koder flickorna spelade (läs 

om handfunktioner i tidigare kapitel). De fick båda en mjukare handledsfunktion och hade 

ett mer ledigt grepp om trumstockarna. De fick prova många olika trumstockar och 

utvecklade förmågan att hantera händerna på ett bättre sätt. I skolan gjorde båda flickorna 

framsteg, när det gäller att läsa och skriva13.  

 

Livs koncentrationsförmåga blev något bättre14. Även hennes kroppsuppfattning 

utvecklades. Ett synligt exempel på det är när Liv tog av sig ortoserna helt själv.  

 

Jag vill avsluta min diskussion med att säga igen att hållningen kan bli ihopsjunken vid oro 

och ångest vilket resulterar i dålig andning där kroppen inte får tillräckligt med syre. Detta 

kan i sin tur ge yrsel och bröstsmärtor och den onda ångestspiralen blir igångsatt (se 

kapitlet om panikattacker). Jag anser att FMT påverkar hållningen, stabiliteten och 

andningen positivt, vilket gör att kroppen får mer syre, och oro och ångest dämpas.  

 

 

 

                                                 
13 Enligt samtal med lärare i december 2008. 
14 Enligt samtal med lärare i december 2008. 
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5  Slutsats 
 
 
I mitt arbete med Lisa och Liv såg jag att FMT bidrog till att deras hållning och 

kroppsuppfattning utvecklades. Detta resulterade i att flickorna uppfattades som lugnare, 

mer harmoniska och mer självsäkra. Deras skolarbete förbättrades och deras föräldrar 

uppfattar dem som tuffare och tryggare som personer15. I Livs fall tog det längre tid att få 

bättre stabilitet och kroppshållning, men i FMT ”får det ta tid”.  

 

Jag tror att om en människa får bekräftelse och lyckas med det hon gör, får hon större 

självförtroende och självkänsla. Detta ger i sin tur människan en tryggare och lugnare 

inställning till framtiden. Med FMT skapas möjligheter till att utvecklas som människa, 

anser jag.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att jag upplever att arbetet med de olika blåsinstrumenten, 

gjorde att Lisas andning förbättrades. Från att blåsa svagt och försiktigt till att blåsa starkt 

och rejält med stöd av magen. Jag upplevde att båda flickorna tyckte om ”välkomstkoden”. 

Denna kod passar till mycket; välkomstmelodi, pausmelodi (i detta fall i lugnande syfte) 

samt avslutningsmelodi.  

 

Jag har fullt förtroende för Lasse Hjelm och hans metod och tänker i framtiden arbeta i 

hans fotspår med stor tillförsikt och respekt. Förutsättningarna för båda flickorna ser bra ut 

och FMT gav dem stöd på vägen. 

 

 

 

 

                                                 
15 Hade samtal med lärare och föräldrar i december 2008. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Frågeformulär, bakgrundshistoria  
 

1) Beskriv _______ uppväxt i stora drag. 

 

2) Hur är din bild av _______ som människa (personlighet)? 

 

3) Hur fick _______ funktionshindret? 

 

4) Hur har det varit i förskolan när det gäller kompisar, utelek, måltider, vila etc.?  

 

5) Hur fungerar det i skolan? 

 

6) Vilka intressen har _______? 

 

7) Vad går bra för _______? 

 

8) Vad kan utvecklas? 

 

9) Vilka förväntningar har du på Funktionsinriktad Musikterapi (FMT)? 

 

10)  Hur ser du på framtiden? 

 
 

Josefine Brunnegård, Borås 2008-11-19. 
 

 
 


