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Sammandrag 
 

 

Detta examensarbete beskriver FMT (Funktionsinriktad musikterapi) historiskt, teoretiskt 

och praktiskt. Mitt syfte har varit att ta reda på hur arbetet med FMT kan påverka 

människans fysiska stabilitet. Jag beskriver arbetet med två adepter och resultatet av detta 

arbete.  

 

Min slutsats är att arbetet med FMT påverkar stabiliteten på ett positivt sätt. Detta har visat 

sig i att mina adepter fått bättre kroppskontroll, vilket bl.a. lett till ökad koncentrations-

förmåga och uthållighet. Adepterna har fått en stabilare grund att stå på, en grund som de 

kan utvecklas vidare från. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, stabilitet 
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1  Inledning 
 

 

”Bygg inte hus på en sandig strand, bygg inte hus på grus. Kanske verkar det ok, men en 

dag du ångrar dig. Du får bygga huset en gång till. Du måste bygga huset på ett berg, på 

en stadig grund som inte rubbar sig. Och när stormen piskar på, har du frid i ditt hus 

ändå” (Okänd författare). 

 

 

 

1.1 Min egen bakgrund 
 

Ibland brukar jag tänka att mitt yrkesverksamma liv har blivit vad det blivit av en slump. 

Det ena har lett till det andra, en räcka av lyckliga omständigheter som gjort att jag har 

hamnat där jag är idag. 

 

Efter åtskilliga år av piano- och orgelspel, kom jag in på Ljungskile folkhögskolas musik-

linje med inriktning körpedagogik. Jag hade då beslutat mig för att bli kyrkomusiker och 

satt i Grundtviksalen och övade preludier och fugor i åtskilliga timmar. Under tiden på 

folkhögskolan kom jag för första gången i kontakt med begreppet rytmik. Jag menar då 

den pedagogik som schweizaren Emile Jaques-Dalcroze gav upphov till i början av 1900-

talet. Jag hade studiekamrater i Ljungskile som skulle söka till rytmiklärarlinjen vid 

musikhögskolan i Göteborg. Eftersom jag hade ledsnat på att spela orgel, började jag 

fundera på om det här med rytmik kunde vara något för mig. Jag beslutade mig för att göra 

ett försök att söka utbildningen i Göteborg och som tur var kom jag in hösten 1982.  

 

Under de fyra år som jag studerade vid musikhögskolan fick jag en helt annan uppfattning 

om vad musik kan ha för påverkan på oss människor. Att använda musiken som ett medel 

för att nå utommusikaliska mål såsom grov- och finmotorik, kroppsuppfattning, rums- och 

tidsuppfattning, social träning etc. var för mig ett helt nytt sätt att tänka. Eftersom jag inte 
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var ämnad att bli musiker, kände jag att jag hade hittat ett annat sätt att få arbeta med 

musik. Mitt specialarbete under det fjärde året vid musikhögskolan, handlade om rytmik 

med förskolebarn och då med tyngdpunkt på de utommusikaliska aspekterna. Under min 

utbildning i Göteborg studerade jag som tillval särskolemetodik för Mona Hallin och Anki 

Sandell. Det var en intressant kurs där jag bl.a. fick kunskap om hur man kan undervisa i 

musik på särskola och träningsskola. 

 

När jag kom ut på arbetsmarknaden som nyutbildad rytmikpedagog, full av iver att få börja 

arbeta med det jag utbildat mig till, blev det inte precis som jag tänkt mig. Att hitta rytmik-

lärartjänster ute på landsbygden var inte det lättaste. Däremot fanns det gott om kantors-

tjänster. Därför hamnade jag på orgelpallen igen under ett antal år. Som tur var fick jag lite 

timanställningar vid några olika musikskolor och vid särskolan i Lidköping. Vid särskolan 

hade jag klassundervisning i musik, något som jag tyckte var roligt och intressant. Vid 

musikskolorna hade jag mest piano- och blockflöjtsundervisning. 

 

Allt eftersom åren gick fick jag mer och mer arbetsuppgifter som rytmiklärare. Sedan ca 

tio år tillbaka är jag heltidsanställd musiklärare vid Lidköpings Kommunala Musikskola. 

Här undervisar jag fem- och sexåringar i rytmik, har musikundervisning i årskurs två, 

blockflöjtsundervisning i årskurs tre, en barnkör för flickor i sju- till nioårsåldern samt 

pianoundervisning för elever från årskurs tre upp till gymnasieåldern. Att få arbeta med 

barn och musik är för mig det roligaste arbete jag kan ha! Musiken har stor kraft att locka 

barnen till sång och rörelse. Jag märker att jag har en stor uppgift att fylla just vad gäller de 

”utommusikaliska” aspekterna i rytmiken. Jag upplever att barnen tycker att det är väldigt 

roligt med musik, vad de inte förstår är ju alla de andra bitarna som de får med på köpet. 

 

Under flera år har FMT-terapeuten Solveig Johansson arbetat framgångsrikt med 

Funktionsinriktad musikterapi i Lidköping. Detta har hon gjort så bra att Barn och Skola i 

kommunen ville driva Funktionsinriktad musikterapi i egen regi. Därför fick jag och en 

kollega på musikskolan, en förfrågan för ca tre år sedan, om vi kunde tänka oss att börja på 

utbildningen i FMT i Arvika. Jag kan inte påstå att jag visste så mycket om metoden, men 

tillräckligt mycket för att jag skulle bli nyfiken och våga ta steget att hoppa på något nytt. 

Ett steg som jag inte ångrat att jag tog.  
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Med hjälp av Funktionsinriktad musikterapi får jag än mer arbeta med att utveckla olika 

funktioner hos människan. Det som inom rytmiken är generell utveckling i en stor barn-

grupp blir inom FMT mer individanpassat. Det är fascinerande att kunna analysera 

adeptens (den som får FMT. Ordet adept används istället för elev eller patient) olika 

kroppsfunktioner genom att observera densammes spel på olika attribut och sedan ha en 

tanke om hur man ska kunna bearbeta ev. problem. Det är en lång väg att gå innan man är 

färdig terapeut, innan man får det ”tränade öga” som krävs för att kunna utföra ett bra 

arbete. Genom att utbildningen är så intressant och att det är så inspirerande att ha adepter, 

tror jag att jag går en rolig framtid till mötes i FMT:ns tjänst! 

 

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Mitt syfte med detta examensarbete är att informera personal inom skolan och andra, om 

FMT-metoden och att ta reda på hur arbetet med FMT kan påverka stabilitet/balans. Jag 

vill även ta reda på om en förbättrad stabilitet ev. ger några positiva konsekvenser för 

adeptens skolarbete.  

 

Min frågeställning är: Hur kan arbetet med Funktionsinriktad musikterapi påverka 

stabiliteten?   

 

 

 

1.3 Arbetets upplägg/disposition 
 

Detta examensarbete är indelat i tre delar. I den inledande delen beskriver jag min egen 

bakgrund samt musikterapins historia i korthet. Huvudtexten innehåller faktadelar om 

FMT-metoden samt en beskrivning av stabilitet och balans. I denna del finns även en 

beskrivning av FMT-arbetet med två av de adepter som jag haft praktik med under min 
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utbildning till FMT-terapeut vid Musikhögskolan Ingesund. Den avslutande delen 

innehåller resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning. 
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2  Bakgrund 
 

 

Några musikterapeuters olika definitioner på vad som menas med ordet Musikterapi:  

”Ett planlagt musikarbete planlagt utifrån en enskild individs behov av att öva och 

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

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

 

”Musikterapin söker praktiska resultat i form av ökade handlingsmöjligheter” (Even Ruud 

1980, s. 56).  

 

”Ett planlagt musikarbete mot vissa bestämda mål” (Granberg 2000, s. 55). 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia 
 

Ända sedan antiken har i vår kultur musiken varit knuten till hälsa och sjukdom. Med 

musikens hjälp kunde man kommunicera med den osynliga världen för att på så sätt lindra 

och bota sjukdomar. Historiskt sett kan musikterapin delas in i tre huvudformer: magisk 

terapi, religiös terapi och rationell terapi (Dyreborg 1972, s. 10). 

 

Magisk terapi: I så kallade primitiva samhällen ansågs det att universum styrdes av andar 

och övernaturliga krafter. Det var onda andar som tog boning i människan och gjorde 

henne sjuk. Genom att vända sig till en medicinman eller trollkarl kunde denne hjälpa till 

att finna den demon som var ansvarig för sjukdomen. Med hjälp av magi och offergåvor 

kunde han sedan driva ut demonen och vända den onda kraften mot andra objekt. Musiken 

hade en central roll i denna utdrivningsprocess (Dyreborg 1972, s. 10–11). 
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Religiös terapi: Vid religiös terapi ansågs det att människan fått sin sjukdom genom att ha 

syndat. Sjukdomen var ett straff från en förargad gud. I det gamla Grekland var Apollon 

både musikens och läkekonstens gud. Det var därför naturligt att använda sig av musik för 

att bota sjuka. Behandlingen leddes av präster i templen. Dessa försökte blidka guden 

genom att använda sig av musik som präglades av skönhet och harmoni. På så sätt kunde 

prästen få guden att avslöja vilket fel patienten hade gjort sig skyldig till. Han kunde också 

få guden att tala om vilka offer som måste göras för att den sjuke skulle kunna bli frisk 

(Dyreborg 1972, s. 11–12). 

 

Rationell terapi: I det gamla Grekland fanns även en mer modern föreställning om sjukdom 

och hälsa. Sjukdom ansågs bero på en störning av harmonin eller balansen i själ och kropp.  

Musiken som bestod av ordning och harmoni kunde därför ha en helande verkan. Grekerna 

använde musik i rent terapeutiska syften då de kunde förutsäga musikens inverkan på 

patientens fysiska och psykiska tillstånd. Att de kunde använda musik på detta sätt berodde 

på att de gjort systematiska iakttagelser under lång tid (Dyreborg 1972, s. 12). 

 

 

2.1.1 Musikterapi under 1900-talet 
I sin moderna form har musikterapin dryga 60 år bakom sig. I USA användes musikterapi 

för att rehabilitera personer som skadats under andra världskriget. Här byggdes det upp en 

organisation som innefattade såväl universitetsutbildning som forskning (Ruud 1980, s. 

24). I Europa var Österrike ett föregångsland vad gällde musikterapiutbildning. Vid 

musikhögskolan i Wien startades en utbildning 1959. Österrikarna var ensamma om en 

dylik utbildning under tio års tid. En rad nya idéer och metoder tillkom efter det att 

Frankrike, England, Väst- och Östtyskland hakat på utvecklingen. Ett antal utbildningar 

startades i dessa länder i början av åttiotalet (Ruud 1980, s. 25). 

 

I slutet av sextiotalet växte det fram en egen tradition i Norden. Denna kallades 

”pedagogisk musikterapi” i motsats till ”klinisk musikterapi” som var gällande i Europa 

och USA (Ruud 1980, s. 26). Den ”pedagogiska terapin” bedrevs på skolor och 

institutioner för barn med funktionshinder, medan den ”kliniska musikterapin” vände sig 
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till patienter på psykiatriska sjukhus. 1968 bildades ”Nordisk forbund for pedagogisk 

musikterapi”, men detta förbund upplöstes snart och istället bildades nationella föreningar 

och förbund (Hallin i Ruud 1980, s. 8–9).  

 

 

2.1.2 Musikterapi i Sverige 
1974 hölls den första kursen i musikterapi Sverige. Föreläsarna kom från våra nordiska 

grannländer Norge, Danmark och Finland. Dessa länder låg före Sverige vad gäller musik-

terapi. Det berodde på att det i dessa länder fanns personer som utbildat sig utomlands, 

främst i USA och England. Samma år, 1974, bildades Svenska Förbundet för Musikterapi 

(SFM). Ett av förbundets huvudsyfte förutom att arrangera kurser och föreläsningar var att 

verka för en utbildning i musikterapi. De aktiva i förbundet var musikpedagoger som 

arbetade med personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. De arbetade inom 

den ”pedagogisk musikterapin” men eftersom de verkade utifrån olika ideologier och 

arbetssätt skapades olika inriktningar. Dessa olika inriktningar specialiserades var och en 

på sitt håll och etablerades på tre olika utbildningsinstitutioner (Granberg 2000, s. 55–56). 

 

Vid Sjöviks folkhögskola gavs kurser i musikterapi redan 1978, men det var först 1993 när 

man började ett samarbete med högskolan i Falun/Borlänge (sedermera Högskolan 

Dalarna) som utbildningen fick akademisk status. Utbildningen benämndes som ”Special-

musikledarutbildning” och gavs på basal nivå där utbildning i musik var ett stort inslag. 

1997 förlorade man högskoletillhörigheten. Skolan förändrade sin utbildning och 

betecknade den nu som ”musikterapiutbildning”. Utbildningen i Sjövik är i nuläget 

nedlagd (Granberg 2000, s. 59–60). 

 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) var tidiga med att anordna kurser i 

musikterapi. Redan 1981 startades den första kursen. Allt eftersom intresset för 

musikterapiverksamheten ökade, utökades utbildningsmöjligheten. 1990 kunde Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm erbjuda en kurs på 60 poäng (vilket idag motsvarar 90 hög-

skolepoäng). 1994 flyttades utbildningen till Centrum för musikpedagogisk forskning i 

Stockholm (MPC). Därmed gavs möjlighet till forskning och utvecklingsarbete (Granberg 
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2000, s. 61–62). Idag kan man läsa ett magisterprogram i musikpedagogik med inriktning 

musikterapi på 60 högskolepoäng. Stockholmsutbildningen är psykoterapeutisk inriktad 

(http://www.kmh.se/magisterprogram-i-musikpedagogik).  

 

1987 startade Lasse Hjelm (1924–2010) den första utbildningen av FMT-terapeuter vid 

Musikterapiinstitutet i Uppsala. Idag finns utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund, 

tillhörande Karlstads universitet. Utbildningen bedrivs som halvtidsstudier under tre år och 

är funktionsinriktad.  

 

 

 

2.2 FMT-metoden  
 

”FMT-metoden erbjuder en unik och specifik rörelseterapi, en neuromuskulär, fast 

strukturerad, behandlingsmetodik i trygga lustbetonade former. Det handlar om en icke-

verbal behandling där musiken utgör en ledande, bekräftande och inspirerande ingrediens. 

Musiken används genom specialkomponerade koder. Behandlingen sker enbart i 

individuell form, ej i grupp. Med en speciell observationsteknik finner och analyserar 

FMT-terapeuten – utan frågor och formulär – avvikelser rörande människans 

grundfunktioner som i grunden kan sägas vara baserade på kroppskontroll, perception och 

andning” (Hjelm 2005, s. 12).  

 

 

2.2.1 Teoretiska grundprinciper 
FMT-metoden är en neuromuskulär metod, dvs. impulser tillförs hjärnan genom muskler 

och leder. Människan tar in information om omvärlden via sina sinnen. Denna information 

bearbetas sedan i hjärnan på olika plan. Det krävs många olika sinnesintryck för att hjärnan 

skall kunna utvecklas. Sinnesintrycken är hjärnans näring (Ayres 2010, s. 44). 

Bearbetningen leder ofta fram till en reaktion, en rörelse. När denna kedja från sinnes-

intryck till en ändamålsenlig reaktion sker utan störningar, får människan en god kropps-

uppfattning. En god kroppsuppfattning medverkar till en god självkänsla, vilket leder till 
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att vi människor förhoppningsvis fungerar bra även socialt, tillsammans med andra 

människor. Det är denna helhetssyn av människan som FMT-metoden bygger på (Hjelm 

2005, s. 143). 

 

Grunden till all utveckling är den egna motivationen. Det är genom denna som adepten 

själv planerar och utformar en rörelse, en reaktion som sedan upprepas och återupprepas. 

Genom samverkan med omvärlden organiserar adepten sin egen hjärna. Som terapeut kan 

jag ordna en stimulerande miljö. Därigenom ger terapeuten förutsättningar och möjlighet 

till många olika sinnesförnimmelser både visuellt, auditivt, taktilt och proprioceptivt. 

Dessutom ger FMT-terapeuten adepten möjlighet att arbeta med KFU (Känsla För 

Underlaget), vilken bearbetar balans och gravitation. Tillsammans med det taktila sinnet 

lägger dessa grunden så att de andra sinnena kan utvecklas (Ayres 2010, s. 162, 166).  

 

FMT bygger på barnets normala utveckling. All utveckling bygger på redan tidigare gjorda 

erfarenheter. När dessa är etablerade och automatiserade, kan vidare utveckling ske. Från 

att som spädbarn endast ha reflexmässiga rörelser till att så småningom använda sig av 

rörelser som är styrda med viljan är en process som tar lång tid. Barnet börjar med att lyfta 

huvudet från golvet (i magliggande), ålar, kryper, ställer sig upp, för att till slut ta sina 

första stapplande steg. Det finns stor variation i utvecklingstakten mellan olika barn. Den 

sker heller inte alltid i exakt ”rätt” ordningsföljd (Beckung, Brogren, Rösblad 2002, s. 22–

23). Om ett barn av någon anledning skulle ”fastna” i sin utveckling är det FMT-

terapeutens uppgift att få barnet att komma vidare. Detta genom att ge barnet möjlighet att 

hitta sin egen lösning. Ett viktigt tankesätt inom FMT-metoden är det som Anita Granberg 

skriver i titeln till sin avhandling: ”Det måste få ta tid: en studie av musikterapeuters 

verksamhet i skolan” (2007).  

 

Spelet är nivåanpassat efter varje person och sker alltid individuellt. Det är viktigt att 

adepten inte behöver utföra handlingar som överstiger dess utvecklingsnivå. Som terapeut 

ska jag kunna observera vilken utvecklingsnivå individen befinner sig på och sedan arbeta 

därifrån. Om det blir för svårt för personen, kan den känna sig misslyckad och någon 

motivation blir det knappast tal om (Ayres 2010, s. 166, Hjelm 2005, s. 171). 
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2.2.2 Hur det började 
Den funktionsinriktade musikterapin, eller FMT-metoden som den också kallas, grundades 

av Lasse Hjelm mellan åren 1976–1989. Under denna tid var han verksam vid Folke 

Bernadottehemmet (FBh), en fristående rehabiliteringsavdelning vid Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala. Han utvecklade metoden i takt med att han under dessa år träffade 

elever med olika funktionsnedsättningar. Eftersom Hjelm levde efter devisen ”ställ alltid 

en fråga till” utvecklades hans metod i takt med de elever han träffade. Hans första elever 

hade olika CP-skador, men allt eftersom patientstrukturen på FBh ändrades, träffade han 

elever med andra skadebilder såsom ryggmärgsbråck, muskeldystrofi och trafikskador. Det 

handlade mest om svåra hjärnskador (Hjelm 2005, s. 71). 

 

Personal vid särskolan blev intresserad av Lasse Hjelms arbete, vilket ledde till att han 

började använda sin metod på barn och ungdomar med andra typer av funktions-

nedsättningar än vad han tidigare arbetat med. Han fick nu börja tänka i andra banor 

eftersom dessa elever oftast var mer rörliga. Metoden utvecklades vidare och till slut kom 

han in på ett flertal av de problem som finns inom grundskolans område, t.ex. läs- och 

skrivsvårigheter, uppmärksamhetsstörning, koncentrationsproblem mm. (Hjelm 2005, s. 

71, 133). 

 

FMT-metoden började uppmärksammas allt mer. För Lasse Hjelm blev det många år av 

föreläsningar och konferenser. Detta ledde så småningom vidare till att MUSIKTERAPI-

INSTITUTET – centrum för FUKTIONSINRIKTAD MUSIKTERAPI bildades 1987 i 

Uppsala. Här startades en utbildning av FMT-terapeuter (treårig halvfartsutbildning). 1988 

startade en parallell utbildning vid Musikhögskolan Ingesund, Arvika. Även vid Musik-

konservatoriet i Jakobsstad, Sibeliusakademien, i Finland har utbildning pågått tidvis 

(Hjelm 2005, s. 181). Enligt  1Margareta Eriksson används FMT idag inom 

habilitering/rehabilitering, förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, träningsskola, 

omsorg, dagcenter och äldreomsorg.  

                                                
1 Margareta Eriksson, FMT-terapeut. Lärare och handledare I FMT på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, 
Karlstads universitet. Föreläsning 11-02-11 
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2.2.3 FMT i praktiken 
Grunden för allt terapiarbete är att adepten känner sig trygg. Trygghet skapas genom ett 

igenkännande. Terapistunden sker alltid i samma rum och detta rum skall alltid se likadant 

ut. Endast de instrument som skall användas är framplockade och de skall alltid vara 

placerade på samma plats i rummet (Hjelm 2005, s. 128). Adepten skall ges möjlighet att 

kunna fokusera och koncentrera sig på det som är viktigt i terapisituationen. Därför är så 

mycket ovidkommande sensorisk stimuli som möjligt bortplockad. Det skall helst inte 

finnas en massa möbler och inte en massa teckningar på väggarna. Det är också fördel om 

rummet ligger på en någorlunda lugn plats, utan störande ljud från den omkringliggande 

miljön. 

 

Genom att alltid spela samma inledningsmusik på pianot, när adepten kommer in i rummet, 

ges ytterligare möjlighet att skapa trygghet. Igenkännandet är viktigt. Tryggheten skapas 

genom upprepning och återupprepning. Utifrån denna trygga miljö försöker terapeuten få 

igång en samverkan, en kommunikation, med adepten. Det handlar inte om att spela för 

adepten utan att spela med adepten. Terapeuten spelar en kort melodislinga som inbjuder 

till en reaktion från adepten. Denna reaktion bekräftas av terapeutens pianospel (Hjelm 

2005, s. 126). I och med detta har en början till samverkan inletts. 

 

Denna samverkan sker alltså utan ord, den är ickeverbal. Det talade ordet är inte tillåtet 

under terapistunden. Istället används musiken som språk, eller medel, för att nå målet med 

terapin. Adepten får utifrån sina egna erfarenheter och med sina egna tankar, själv komma 

på hur denne ska spela. Terapeuten följer adepten men styr och leder också på samma gång 

genom att bara bekräfta det som leder till utveckling. 

  

När tryggheten och samverkan finns där, är målet med musikterapin att höja adeptens 

funktionsnivå, att utveckla motorik, hållning, andning och koordination. Dessutom vill 

terapeuten arbeta för att öka koncentrationsförmågan och stärka uthålligheten hos adepten 
1(Margareta Eriksson).  

                                                
1 Margareta Eriksson, FMT-terapeut. Lärare och handledare I FMT på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, 
Karlstads universitet. Föreläsning 11-02-11 
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2.2.4 Attribut 
Som hjälpmedel för att nå ovanstående mål, använder terapeuten förutom musik olika 

attribut, dvs. olika instrument, trumstockar, stolar och dynor. Terapeutens instrument är 

pianot och då helst ett akustiskt piano som är bättre på att alstra vibrationer än ett elektriskt 

piano. Idag finns det dock elektriska pianon som kan fungera bra i terapisammanhanget. 

 

Adepten spelar på trummor och cymbaler. Det finns flera fördelar med dessa instrument. 

Framför allt lockar de till spel. Säg det barn som kan låta bli att slå på en trumma när det 

går förbi en. Dessutom är trummor och cymbaler inte bundna till enskilda toner och 

ackord, vilket gör att dessa instrument är lätta att samspela med. Varje instrument är 

dessutom monterat på ett eget stativ. Terapeuten kan därmed flytta, höja, sänka och vinkla 

instrumentet, för att på så sätt få fram rörelser, som bidrar till att utöka adeptens rörelse-

repertoar eller utvidga adeptens perceptionsförmåga. För adepten blir rörelsen inte det 

viktiga utan målet (trumman/cymbalen) det viktiga. 

 

Adepten kan spela på trummorna och cymbalerna med händerna men har även till sin hjälp 

olika slags trumstockar och klubbor. Dessa har olika längd, tyngd och form för att variera 

handgreppet och för att ge olika taktila stimuli i handen. Detta bidrar till en gynnsam 

utveckling av handens grepp om t.ex. pennan när man skriver eller ritar. 

 

Andra viktiga attribut är olika blåsinstrument. I terapistunden används förpreparerade 

blockflöjter (hålen är täckta med små klisterlappar så att ”rätt” ton bildas) och s.k. ACME-

instrument (blåsinstrument som frambringar olika ljud t.ex. anka, gök, duva och tågvissla). 

Genom att blåsinstrumenten är olika tröga att blåsa i, bidrar dessa till att förbättra 

andningen och att stimulera musklerna kring munnen. 

  

Stolen, sittredskapet, är också ett viktigt attribut. Det är bra att ha tillgång till ett antal olika 

stolar som kan höjas och sänkas. Därmed ges möjlighet att variera sittställningen och att nå 

ett så ”perfekt” sittande som möjligt. Som ytterligare hjälp till ett bra sittande används även 

olika sittdynor, ”pilatesbollar ”och fotpallar.  
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2.2.5 Musiken 
Musiken är endast ett medel, ett redskap, för att nå utommusikaliska mål. Med musikens 

hjälp kan terapeuten locka fram, bekräfta och styra rörelser. Den improviserade piano-

musiken är inte tillåten eftersom FMT-metoden bygger på igenkännandet, tryggheten. Med 

hjälp av olika koder kan terapeuten nå de mål som han har satt upp. En kod är en av Lasse 

Hjelm specialkomponerad melodislinga med tillhörande specifik uppställning av attribut. 

Det finns ca 20 olika koder. Varje enskild kod är uppbyggd utifrån en tanke att understödja 

utvecklingen av specifika funktioner. De första koderna är enkla, både vad gäller 

tonomfång och antal attribut att spela på. Allt eftersom adepten utvecklar sina 

grundfunktioner kan terapeuten bygga på med fler och mer avancerade koder. All 

utveckling sker stegvis. Terapeuten börjar alltid med det adepten kan och utgår från det. 

Vilka funktioner är det då FMT-terapeuten kan hjälpa till att bearbeta/utveckla och hur kan 

terapeuten observera vilka funktioner som inte är färdigutvecklade? 

 

 

2.2.6 Observationspunkter 
När terapeuten möter adepten första gången, görs en observation (analys) av adeptens 

funktionsnivå. Denna observation leder till att terapeuten kan möta adepten på rätt nivå 

(Hjelm 2005, s. 215). Om filmning är tillåten, är detta till stor hjälp för att kunna fortsätta 

analysen av adepten efter själva terapistunden. Dessutom kan terapeuten med filmernas 

hjälp jämföra tidigare filmer med senare, och på så sätt se om FMT haft någon inverkan på 

adeptens utveckling. De huvudsakliga områden som terapeuten observerar kallas 

observationspunkter. När terapeuten gör en FMT-observation används en skala från 0–3 

(Hjelm 2005, s. 216).  

 

Samverkan 

För att ett arbete ska kunna påbörjas i FMT krävs att det finns en samverkan 

(kommunikation) mellan adepten och terapeuten. Utan samverkan är det svårt att komma 

vidare i det terapeutiska arbetet. Enligt Hjelm finns det alltid en vilja till samverkan hos 

adepten, oavsett funktionsnivå. Det är terapeutens uppgift att närma sig adepten på den 

nivå där den befinner sig (Hjelm 2005, s. 39). För detta krävs att terapeuten är väl 
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förtrogen med människans utveckling och att terapeuten är lyhörd i nu-situationen. 

Terapeuten observerar t.ex. om adepten uppfattar början och slut på koderna genom att 

notera om trumstockarna lämnas tillbaka och i så fall på vilket sätt.  

 

Stabilitet/KFU 

Stabilitet bygger på god balans och kroppskontroll. Inom FMT används begreppet KFU, 

Känsla För Underlaget, för att beskriva en adepts stabilitet. Bristande KFU märks genom 

att adepten t.ex. inte sitter med båda fötterna i golvet. Det är också viktigt att adepten sitter 

på båda sittknölarna för att främja en god hållning i svank, rygg och nacke. Bristande KFU 

kan leda till att det går åt energi till att stabilisera upp kroppen. Energi som istället behövs 

till t.ex. skolarbete. 

 

Sidoskillnad 

Hjärnan är uppdelad i två symmetriska hjärnhalvor/hemisfärer. Dessa förbinds med 

varandra via hjärnbalken (”bron” mellan hjärnhalvorna). Den vänstra hemisfären är 

förbunden med den högra kroppshalvan medan den högra hemisfären är förbunden med 

den vänstra kroppshalvan. De båda hjärnhalvorna är inte helt lika till sin funktion. Vissa 

funktioner styrs bara i den ena eller den andra hjärnhalvan, de har olika specialisering 

(Langlo, Hansen, Annertstedt 2002, s. 47). Ibland visar sig detta i att människan har en sida 

som är mycket bättre än den andra. Denna sida får i regel mer stimulans och blir på så sätt 

bäst utvecklad och starkare. En viss skillnad är naturlig, men blir skillnaderna för stora kan 

detta medföra problem. Detta kan visa sig i försämrad stabilitet, hållning och kropps-

kontroll.  

 

I terapisammanhang kan terapeuten observera det när adepten spelar med sin svaga sida. 

KFU:n blir sämre. Adepten måste balansera upp kroppen genom att t.ex. hålla sig i stolen. 

Dessutom är det inte ovanligt med medrörelser (en omedveten rörelse i den hand eller det 

ben som inte spelar eller omedvetna rörelser i mimiken). Ytterligare ett sätt att lägga märke 

till sidoskillnaden är hur adepten håller i trumstockarna. Handen på den starkare sidan har 

ofta ett mer utvecklat grepp än handen på den svagare sidan. I terapin låter terapeuten alltid 

adepten spela med sin starka sida först. Hon/han får då en positiv upplevelse av rörelsen. 
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Denna positiva känsla kan adepten sedan ta med sig när hon/han ska spela med den svaga 

sidan.  

 

Separata sidorörelser 

Om adepten har bristande KFU och en stor sidoskillnad kommer denne att ha svårt att 

utföra separata sidorörelser. Separata sidorörelser är när de båda kroppshalvorna ska utföra 

olika, kontrollerade rörelser samtidigt. Förutom god stabilitet och kroppskontroll krävs 

även en bred perception, dvs. att kunna utföra rörelserna utanför fokus (utanför kroppens 

”mittlinje”) (Hjelm 2005, s. 206). 

 

I terapisammanhang kan terapeuten observera förmågan att utföra separata sidorörelser 

genom att använda sig av vissa bestämda koder. Genom att låta adepten spela med båda 

kroppshalvorna samtidigt, men låta attributen stå på olika höjd eller vara vinklade olika 

mycket hjälper man adepten att utveckla den separata sidorörelsen. 

 

Bålrotation 

Med bålrotation menas att det sker en vridning i ryggraden så att skuldran vrids i motsatt 

riktning som höften (Weibull 1983, s. 39). Kroppen kan delas in i två funktionella system, 

det nedre och det övre. Det nedre systemet, som står för stabilitet, består av fötter, ben och 

bäcken medan det övre består av bröstkorg, skuldror, armar, hals och huvud. Dessa två 

system ska kunna fungera var för sig, men de ska även kunna samarbeta. Hjelm menar att 

personer som har en försenad bålrotation ofta har vissa inlärningssvårigheter, speciellt vad 

det gäller stavning och läsning. Enligt Hjelm börjar bålrotationen att utvecklas vid åtta 

månader och är färdigutvecklad vid 12 års ålder (Hjelm 2005, s. 206–207).  

 

Genom att låta adepten spela på instrumenten från vänster till höger kan terapeuten dels 

observera och dels stärka bålrotationen hos adepten. Genom denna uppställning av attribut 

kan terapeuten observera om adepten kan sitta still med underkroppen samtidigt som 

överkroppen rör sig.  
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Korsrörelser 

En korsrörelse uppstår när den ena armen och handen ska utföra en rörelse på kroppens 

motsatta sida. Hjärnhalvorna är två självständiga enheter som i princip kontrollerar varsin 

kroppshalva. För att kunna utföra en korsrörelse krävs att de båda hjärnhalvorna sam-

arbetar. Den viktigaste anatomiska förutsättningen för detta samarbete är hjärnbalken 

(Corpus callosum) som förbinder de två hjärnhalvorna med varandra. Genom hjärnbalken 

passerar cirka fyra miljarder nervimpulser i sekunden (Sand, Sjaastad, Haug, Bjälie 2007, 

s. 128). Förbindelsen mellan hjärnhalvorna stimuleras när spädbarnet börjar göra rörelser 

som innebär att de båda kroppshalvorna samarbetar t.ex. när barnet ålar, kryper eller flyttar 

saker från den ena handen till den andra (Blomberg 2008, s. 66). När utförandet av en 

korsrörelse inte fungerar kan terapeuten se det genom att den ”passiva handen” gör en 

ofrivillig medrörelse. Adepten kan också vrida hela kroppen för att slippa korsa mittlinjen.  

 

Handfunktion 

Utvecklingen och specialiseringen av handens rörelsemöjligheter tar lång tid. De mest 

komplicerade och variationsrika rörelserna som människan utför sker med händerna. 

Så mycket som en tredjedel av den motoriska barken i hjärnan är avsatt för handen. Detta 

beror på det stora antal nervceller som krävs för handens finmotoriska arbete. 

Utvecklingen av handen går dels från handflatan och ut, dels från lillfingret mot tummen 

(Dessen 1990, s. 58). 

 

Spädbarnets händer är oftast slutna. Gripreflexen, som är en reflexrörelse, utlöses när 

handflatan vidrörs. Ett flertal olika grepp utvecklas och passeras innan det vuxna, färdig-

utvecklade greppet nås. Då skall tummen kunna rotera runt sin egen bas. Tummen skall 

dessutom kunna föras mot var och en av de övriga fingertopparna. Om tummen inte kan 

”opponera” eller vrida sig, blir pincettgreppet dåligt utvecklat. Det vuxna greppet om 

pennan är lätt utåtvridet med handen lätt vilande mot bordsskivan. Ungefär vid sju års 

ålder är barnet moget för svårare precisionsarbeten som t ex att skriva. Om barnet inte 

utvecklat handmotoriken tillräckligt bra kommer det att påverka skolarbetet (Holle 1976, s. 

43–49, Dessen 1990, s. 61).  
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FMT-terapeuten observerar hur adepten håller i trumstockarna. Detta kan ge en finger-

visning om vilken nivå adepten befinner sig på. Utifrån denna observation kan terapeuten 

sedan hjälpa till att stimulera adeptens handutveckling. Som hjälpmedel har terapeuten de 

olika koderna, uppställning av attribut, och olika trumstockar som ger olika stimuli till 

handens receptorer (sinnesmottagare). Viktigt att tänka på är att handgreppet aldrig kan 

tränas. Det måste få utvecklas i sin egen takt (Hjelm B 3, s. 16).  

 

Handledsfunktion 

Handleden är en viktig passage mellan armen och handen. Handleden bör kunna böjas 

bakåt för att få ett naturligt och starkt grepp. Dessutom bör den vara i mittställning, ej böjd 

mot lillfingersidan. Om den är böjd mot lillfingersidan kan detta betyda att pekfingret och 

tummens motorik ännu inte är fullt utvecklad (Holle 1976, s. 49–50). Terapeuten 

observerar om handleden är mjuk och följsam. Genom att sänka, höja och vinkla trummor 

och cymbaler ger terapeuten förutsättningar för att en utveckling av handleden ska ske. 

 

Öga/handkoordination 

Med öga/handkoordination menas förmågan att samordna synintryck med rörelser av 

kroppen eller delar av den. Om det finns brister i denna samordning, kan det innebära 

svårigheter med att t.ex. kunna skriva och klippa (Ellneby 2007, s. 124). Ögonens rörelser 

är också motorik. Individen måste snabbt kunna förflytta båda ögonen från ett synintryck 

till ett annat för att kunna ta in visuell information av omvärlden.  

 

I FMT observeras hur adepten följer handens rörelse med ögonen. När en uppställning är 

ny krävs större uppmärksamhet. När rörelsen upprepats ett antal gånger så att rörelsen har 

blivit automatiserad (rörelsen kan utföras utan att adepten behöver tänka på hur den utförs) 

behövs inte samma uppmärksamhet. Rörelsen flyter på utan att blicken behöver följa den. 

Adeptens öga/handkoordinationen stimuleras genom att terapeuten flyttar tummor och 

cymbaler.  

 

Modell/logik 

Med modell/logik menas att adepten själv, utan instruktioner, skall lösa hur de olika 

instrumentuppställningarna skall spelas. Utifrån en enkel uppställning med kanske bara två 
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instrument byggs modellerna ut till allt mer avancerade uppställningar. Adepten får 

bekräftelse från pianot när hon/han spelar rätt. Om adepten inte får en bekräftelse, innebär 

det att hon/han måste finna ett annat sätt att spela. Adepten måste hela tiden kunna gå 

tillbaks till tidigare erfarenheter och med hjälp av dessa, lyckas lösa modellen. Det är 

viktigt att terapeuten inte ställer upp för svåra uppställningar, som överstiger adeptens 

erfarenhets-nivå. Denne kan då känna sig misslyckad, vilket kan leda till försämrad 

motivation. 

 

Perception 

Perception eller varseblivning, som det också kallas, är människans förmåga att kunna 

tolka sinnesintryck. Sinnesintryck identifieras och sorteras i hjärnan vilket gör att 

människan förstår sin omgivning. De perceptuella systemen tolkar sinnesintryck från 

tyngdkraften – balans, beröring av hud – taktil perception, ljud – auditiv perception, bilder 

av omgivningen – visuell perception, leder och muskler – kinestetisk perception, lukter – 

luktperception och smaker – smakperception (Dessen 1990, s. 37). De två sistnämnda 

perceptionsområdena arbetar vi inte aktivt med inom FMT-metoden.  

 

Sinnesintrycken är nervsystemets näring. Hjärnan behöver en mångfald av sensorisk 

stimuli för att utvecklas och fungera (Ayres 2010, s. 44). När människan t.ex. är i rörelse 

ger sinnena det centrala nervsystemet (CNS) information om kroppen, dess rörelser och 

om omgivningen. För att sinnesintrycken ska få en mening måste de bearbetas. Sinnes-

intrycken medvetandegörs först när de bearbetats i hjärnbarken. Härifrån kan de också 

hämtas fram igen (minnas) när de behövs. Innan sinnesintrycken kommit fram till hjärn-

barken har dock en förbearbetning, i form av urval och samordning av signaler skett i 

hjärnstammen. Vissa signaler hämmas medan andra signaler stimuleras. Endast sinnes-

impulser som är viktiga i situationen bearbetas vidare. Urvalet av signaler sker i nära 

samarbete med det Limbiska systemet. I Limbiska systemet ligger känslor med anknytning 

till tidigare sinnesintryck och upplevelser lagrade. Här sätts alltså en känslofärgning på 

upplevelsen (Langlo, Hansen, Annertstedt 2002, s. 56–57). 

 

I det terapeutiska sammanhanget observerar terapeuten om adepten uppmärksammar och 

därmed spelar på alla instrument som är uppställda eller om adepten märker bekräftelsen 
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från pianot. Genom att instrumenten successivt flyttas ut från fokus (högst tio cm åt 

gången) vidgas den visuella perceptionen. Förändringen av instrumentens läge och byten 

av trumstockar stimulerar den auditiva perceptionen. Den taktila perceptionen stimuleras 

av stockarnas olika tyngd och material. 

 

Koordination hand/fot 

Samverkan mellan hand och fot är en viktig grund för många funktioner bl.a. perception 

och motorik (Holle 1976, s. 10). Dessa funktioner utvecklas genom barnets rörelseaktivitet 

under uppväxtåren. Att åla, krypa, gå, springa, hoppa och klättra utvecklar samspelet 

mellan hand och fot. Genom att låta adepten spela på bastrumma med hjälp av pedaler kan 

terapeuten observera hur adeptens ben och fot rör sig. Utgår rörelsen från höften är den 

grovmotorisk och kräver mycket energi. Användandet av bastrumma medverkar till en 

gynnsam utveckling av fotens rörelseförmåga. Om bastrumman används tillsammans med 

andra instrument, som spelas med händerna, utvecklas hand/fot koordinationen.  

 

Helhetskoordination 

Samordning av tanke, rörelse och andning. För att en rörelse ska bli så effektiv och så 

energisparande som möjligt krävs att den utförs med lagom mycket kraft i förhållande till 

tid och rum. När detta sker inordnas även andningen på ett naturligt och avspänt sätt.  

Genom att terapeuten låter adepten arbeta med de koder som bearbetar de funktionella 

brister som adepten har, är målet att adepten skall uppnå en så bra helhetskoordination som 

möjligt. Naturligtvis är detta anpassat efter adeptens grundförutsättningar. 

 

 

2.2.7 MUISK – MUsik Inför SKolan 
MUISK - en upplevelsebetonad musikverksamhet i första hand avsedd för sexåringar inför 

deras skolstart (Hjelm 2005, s. 141). Alla barn utvecklas och mognar olika snabbt inom 

alla områden. Lasse Hjelm utvecklade MUISK för att alla barn skulle få möjligheten att få 

hjälp med sin utveckling på ett roligt och stimulerande sätt. Dessutom ansåg han sig 

behöva ha ett redskap för att fånga upp de barn som inte kommit tillräckligt långt i sin 
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motoriska och perceptuella utveckling och som därmed kunde tänkas få problem i 

skolstarten. Dessa barn kan erbjudas FMT som stöd till att komma vidare i sin utveckling.  

MUISK gynnar helhetsutvecklingen av människan. Alla barn behöver kroppslig trygghet, 

dvs. ha en god kroppskontroll och en rik rörelserepertoar. Har barnet detta med sig i 

bagaget, byggs en god självkänsla upp vilket leder till ett gott självförtroende. Allt detta 

sammantaget ger barnet bättre möjligheter att klara skolarbetet (Hjelm 2005, s. 143). 

Med hjälp av sång, rörelse och enkelt instrumentalspel utvecklas sådant som grov- och 

finmotorik, andning, koordination, koncentration, uthållighet m.m. Det är även viktigt att 

med hjälp av MUISK skapa en positiv attityd till musik och stimulera barns musikintresse. 

 

En MUISK-stund sker med hjälp av en person som leder sången från piano och en 

”spegel”. Spegeln kan vara någon av skolans egen personal. Hon/han sitter framför barnen 

och visar vilka rörelser som ska utföras. Barnen blir uppmärksamma och uppövar sin 

förmåga att kunna avläsa (härma), vilket enligt Hjelm är grundläggande för läs- och 

skrivförmågan. Eftersom spegeln ”leder” rörelsen behövs nästan ingen verbal information 

alls.  

 

Utifrån elevernas förutsättningar byggs sånger och aktiviteter upp stegvis. Upplevelsen, 

både individuellt och tillsammans i gruppen är det viktigaste. Inom MUISK vill ledaren 

skapa enbart positiva upplevelser, inget är rätt eller fel, allt sker utifrån barnens egna 

förmågor (Hjelm 2005, s. 146). MUISK är utarbetat för barn inför skolstarten men har 

även använts i särskola, dagcenterverksamhet och inom äldreomsorgen, då i något 

omarbetad form. 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

De adepter som jag valt att skriva om har inte någon diagnos. De har vissa svårigheter i 

skolan och har därför blivit anmälda till FMT av sina lärare i grundskolan. Anmälan 

skickas in till stödenheten inom Barn och Skola i den kommun jag är anställd. Genom 

stödenheten kommer jag sedan i kontakt med de adepter som jag ska arbeta med.  

 

Jag har valt att skriva om en flicka och en pojke som går på olika grundskolor i 

kommunen. Pojken har kommit till Musikskolan för att få FMT. Musikskolan har en sal 

speciellt ämnad för denna verksamhet. Här finns ett flertal attribut i form av trummor, 

cymbaler, trumstockar, bollar, dynor och stolar. Flickan har jag träffat i musiksalen på den 

skola där hon går. Här har jag använt mig av ett ”mobilt” FMT-set som innehåller de 

attribut jag behöver för att kunna bedriva terapin. Det finns dock inte så många olika 

attribut att arbeta med. Förutsättningarna för att bedriva FMT har därmed varit lite olika på 

de två skolorna. 

 

I mitt examensarbete har jag framförallt tagit fasta på vissa väsentliga begrepp dels för att 

de är viktiga för arbetet med adepterna och dels för att de har med ämnet för mitt examens-

arbete att göra. 

 

 

 

3.1 Balans/stabilitet  
 

Människan påverkas hela tiden av jordens tyngdkraft. Delar av människans nerv- och 

muskelsystem är speciellt anpassat för att motverka gravitationen. Balans handlar om 

förmågan att upprätthålla kroppslig jämvikt i stillhet och i rörelse. Denna aktivitet pågår i 

kroppen hela tiden på ett omedvetet plan. Om någon snubblar, är det vanligt att fäkta med 

armar och ben för att återfinna balansen igen. Det blir då påtagligt vilken stark kraft 
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gravitationen är och vilken påverkan den har på människan. För att uppnå balans är det 

viktigt med en god stödyta. Vid stående är det området mellan och under fotsulorna som 

utgör stödytan. Härifrån går en tänkt linje rakt upp genom kroppen och huvudet. Denna 

linje kallas lodlinjen. Människor måste förhålla sig till denna för att upprätta balans. När 

lodlinjen hamnar lite utanför stödytan, t.ex. när någon sträcker sig efter ett föremål, 

reagerar kroppen omedvetet med en ”motrörelse” för att återfinna balansen (Langlo, 

Hansen, Annerstedt 2002, s. 91–92). 

 

Ett flertal sinnesorgan registrerar huvudets och kroppens ställning i förhållande till under-

laget. Balanssinnet i innerörat, muskel- och ledsinnet, trycksinnet under fotsulorna och det 

visuella sinnet sänder alla signaler till det centrala nervsystemet. Här samordnas och 

bearbetas de olika sinnesimpulserna. Det centrala nervsystemet sänder sedan impulser till 

musklerna för att kunna korrigera kroppsställningen (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 

91). Det är viktigt att ett flertal sinnen kan integrera (samarbeta) med varandra för att 

uppnå en god stabilitet. Jag har valt att skriva om det vestibulära sinnet och det proprio-

ceptiva sinnet eftersom de är viktiga för balansen men samtidigt är dessa sinnen något som 

människor inte märker så mycket av, eller hört talats så mycket om.  
 

 

3.1.1 Sinnesintegration  
Sinnesintegration eller sensorisk integration som det också benämns, används som ett 

begrepp om hjärnans organisering av sinnesintryck till en välordnad helhetsbild av den för 

respektive tidpunkt föreliggande situationen (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 57). 

 

Det första som utvecklas hos människan är samspelet mellan sinnen och rörelse, så kallad 

sensomotorik. Sinnena kan indelas i två grupper; de som ger upplysningar om omvärlden 

(visuella sinnet, auditiva sinnet, taktila sinnet, lukt- och smaksinnet) och de som ger 

upplysning om kroppen och dess förhållande till omvärlden (vestibulära sinnet och 

kinestetiska sinnet). De två sistnämnda sinnena lägger tillsammans med det taktila sinnet 

grunden till att de övriga sinnena skall kunna utvecklas (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, 

s. 51–52).  
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Det är viktigt med en god perception. För att detta ska kunna ske krävs att sinnesorganen 

fungerar bra. Hjärnan sorterar och organiserar sinnesintrycken så att de kan användas på 

rätt sätt. Alla impulser som kommer från sinnesorganen måste samordnas till en helhet. 

Detta sker i det retikulära systemet i hjärnstammen (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 

57). En god sinnesintegration gör att människan kan handla ändamålsenligt, dvs. att 

rörelserna sker i rätt tid med rätt styrka och riktning. Genom att det vestibulära och det 

kinestetiska sinnet samverkar utvecklas bl.a. människans ögonrörelser, balanssäkerhet, 

muskelspänning och kroppshållning (Ellneby 2007, s. 55).  

 

Hjärnan skapar en föreställning om hur en rörelse skall utföras. När rörelsen är utförd 

jämför hjärnan det faktiska resultatet av rörelsen med föreställningen. Hjärnan kan sedan 

korrigera och justera rörelsen nästa gång den ska utföras så att den bättre stämmer överens 

med föreställningsbilden (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 51). 
 

 

3.1.2 Vestibulära systemet  

Det vestibulära systemet benämns även labyrintsinnet eller balanssinnet. Detta sinne finns i 

innerörat och innehåller två sorters vestibulära receptorer. Den ena typen av receptorer är 

små kalkkristaller som är fästade vid hårceller. Dessa reagerar på gravitationskraften. När 

huvudet ändrar läge, stimuleras och påverkas dessa nervceller och ger då information om 

huvudets läge i förhållande till lodlinjen. En viktig information eftersom den talar om vad 

som är upp och vad som är ner, vilket är viktigt för att människor ska kunna ha en upprätt 

kroppsställning.  

 

Den andra typen av receptorer finns i de så kallade båggångarna. Dessa är känsliga för 

roterande rörelser av huvudet. Det finns tre båggångar i vardera öra. Dessa är ställda i tre 

olika plan som motsvara rummets tre dimensioner. Båggångarna är fyllda med en 

trögflytande vätska som förskjuts när huvudet rör sig snabbt i någon riktning. Vätske-

trycket som bildas, stimulerar de hårceller som finns på båggångarnas insida. Informa-

tionen från sinnescellerna går via sensoriska nervfibrer till de så kallade balanskärnorna 

(vestibulariskärnorna) i hjärnstammen. Här sker en samordning av information som är 
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viktig för kroppsbalansen, särskilt från ögonen och sinnesceller i musklerna och skelettet 

(Ayres 2010, s. 46–47, Sand et al. 2007, s. 164–166). 

 

Det vestibulära sinnet börjar utvecklas redan i nionde fosterveckan och är ett av de tidigast 

utvecklade sinnena. Under hela graviditeten stimuleras det av mammans kroppsrörelser.  

De flesta barn söker lekar som stimulerar och utvecklar balanssinnet. Att bli vaggade, 

gungade och hissade är ofta det bästa många vet. Hur ofta har jag inte hört ”en gång till” 

när jag busade med mina egna barn när de var små? 
 

I treårsåldern tycker barn ofta att det är roligt att snurra. De snurrar och snurrar tills de 

ramlar omkull, men detta sätter inte stopp för deras aktivitet utan de reser sig snabbt upp 

och fortsätter snurrandet. Detta ger extra vestibulär stimulans. För det mesta stimulerar 

barn själva sitt vestibulära behov. Det är därför inte konstigt att barn i regel älskar 

lekplatser och tivoli där det finns stor möjlighet att gunga, klättra, åka rutschkana och åka 

karusell. Det bästa är dock att låta barnen få leka mycket ute i skog och mark. Här finns 

rika möjligheter att balansera på ojämna underlag, klättra i träd och hoppa över grenar och 

stenar. Hjärnans förmåga att organisera sinnes-intryck byggs upp genom att barn tillåts 

röra på sig. Detta ger en god förutsättning för inlärning (Ellneby 2007, s. 50–51). 

 

Olika typer av rörelser ger olika mycket vestibulär stimulans. Att stå och gå eller att åka bil 

påverkar inte lika mycket som att t.ex. hoppa, snurra och gunga. Den kraftigare stimulering 

som de sistnämna aktiviteterna ger, medverkar till att öka vakenhetsgraden hos barn, vilket 

i sin tur kan leda till att de får lättare att koncentrera sig. Det är därför viktigt att inte låta 

barnen arbeta med en stillasittande arbetsuppgift allt för länge. Hjärnans förmåga att 

sortera och organisera sinnesintryck minskar och barnet orkar inte längre sitta upprätt. 

Detta kan bidra till två olika beteenden. En del barn blir rastlösa och måste hålla sig aktiva 

genom att uppträda allmänt oroligt. Det kan bli många turer för att vässa pennan eller 

dricka vatten. Det är heller inte ovanligt att dessa barn ramlar av stolen. Andra barn 

reagerar tvärtom. De blir drömmande och försjunker i sina egna tankar. Sinnesintrycken 

som finns runt omkring dem når aldrig in till hjärnan för att bli tolkade. På så sätt blir det 

svårare med inlärningen (Ellneby 2007, s. 49–50).  
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Den vestibulära aktiviteten kan variera i styrka. Vid för mycket aktivitet är hjärnans 

uppgift att moderera den så att den blir lagom stark. Detsamma gäller om den är för svag. 

Då kan hjärnan anpassa andra funktioner så att individen ändå kan utnyttja de svaga 

impulserna så effektivt som möjligt. Om balanssinnet blir överstimulerat märks det genom 

att personen känner sig yr. Ett sätt att undersöka den vestibulära aktiviteten är att studera 

ögonrörelserna s.k. nystagmus hos ett barn som har snurrats snabbt i ett antal varv och 

sedan stannats tvärt. Nystagmus uppstår till följd av reflexmässiga sammandragningar i 

ögonmuskeln. Dessa aktiveras av den vestibulära stimuleringen under snurrandet (Ellneby 

2007, s. 192).  

 

Om nystagmusrörelsen upphör alltför snabbt eller saknas helt, kan man misstänka att 

barnet inte får tillräckligt med vestibulära impulser eller att dessa inte bearbetas på rätt sätt. 

Dessa barn blir varken yra eller illamående utan kan i princip snurras hur länge som helst 

(Ayres 2010, s. 92). I och med att impulsen är för svag får de inte den ”näring” som andra 

barn får genom sin kroppsrörelse och lek. Om nystagmusrörelserna pågår för länge tyder 

detta på att vestibularissystemet reagerar för kraftigt på impulsflödet. Dessa barn undviker 

att göra alltför häftiga lekar som medför att de mår dåligt. Genom att undvika leken missar 

de den stimulans som är viktig för att det vestibulära systemet ska utvecklas. När balans-

sinnet inte fungerar som det ska bearbetas inte sinnesintrycken på rätt sätt vilket kan 

medföra att barnet blir osäker i sin balans och att det blir svårare för barnet att planera sina 

grovmotoriska rörelser (Ellneby 2007, s. 50).  

 

 

3.1.3 Proprioceptiva systemet/led- och muskelsinnet 
Det proprioceptiva sinnet benämns även det kinestetiska sinnet eller led- och muskelsinnet. 

Kinestesi kommer från grekiskan och betyder ”förnimmelse av rörelse”. Sinnescellerna i 

detta sinne ligger djupt ner i vävnaderna i muskler, senor, ledkapslar och ledband. Med 

hjälp av det kinestetiska sinnet kan ledernas och lemmarnas inbördes ställning förnimmas. 

Det är sinnescellerna i lederna som ger information om detta. Även om människor blundar 

är det möjligt att känna om t.ex. ben och armar är raka eller böjda eller om handen är sluten 

eller öppen. Det kinestetiska sinnet kan även ”minnas” hur tungt ett föremål är eller hur 
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mycket kraft som behövs för att utföra vissa handlingar. Dessa sinnesceller kallas muskel- 

och ledspolar. De ger information till det centrala nervsystemet om muskellängd, om 

muskeln tänjs ut eller dras ihop samt om hur kraftigt och snabbt detta sker. Utan detta 

sinne skulle rörelserna bli långsamma och klumpiga (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 

54–55). 

 

 

3.1.4 Muskeltonus/muskelspänning 
Den normala grundtonusen stabiliserar upp kroppshållningen och förbereder människan för 

rörelse. För att utföra en rörelse används exakt så mycket kraft som behövs, varken mer 

eller mindre. I ett koordinerat muskelarbete skiftar muskeltonusen under rörelsen mellan 

avspänning och spänning. Ett barn med för hög kroppsspännig, hypertonus, har 

okontrollerade spänningar vilket kan försvåra de finmotoriska rörelserna som blir oprecisa 

eftersom för mycket kraft används. Ett barn med för låg kroppsspänning, hypotonus, har 

ofta dålig uthållighet i stabiliserande muskler och sämre kroppsuppfattning. Det kan ha 

svårt att avgöra hur mycket kraft som går åt för att utföra en rörelse. För att vara på den 

säkra sidan används ofta för mycket kraft, barnet ”tar i med hela kroppen”. Detta tröttar ut 

musklerna vilket ger till resultat att det inte orkar mer (Langlo, Hansen, Annerstedt 2002, s. 

96).  

 

 

3.1.5 Automatisering  
Ett av målen i FMT är att rörelserna i de olika koderna skall bli automatiserade, att de ska 

flyta på med lagom mycket kraft. Adepten kan då utföra en rörelse under en lång stund 

utan att bli trött. 
 

I det dagliga livet tänker vi människor inte så mycket på det kinestetiska sinnets 

medverkan. Det är bara när en ny rörelse ska utföras som det är nödvändigt att tänka på hur 

den ska utföras. Den görs under koncentration och tystnad. När rörelsen sedan utförts 

tillräckligt många gånger blir den automatiserad, den kan ske utan hjälp av tanken. Barn 

behöver träna vardagliga aktiviteter så mycket att de kan tänka och tala samtidigt, utan att 
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aktiviteten, rörelsen påverkas (Ellneby 2007, s. 34). I skolarbetet måste elever kunna 

lyssna, tänka, förstå och tala samtidigt som de utför olika motoriska färdigheter. För barn 

som börjar skolan är det viktigt att många rörelser är automatiserade. De kan då 

koncentrera sig på skolarbetet istället för att lägga kraft och energi på sina rörelser 

 

Barns egen motivation till rörelse är det allra bästa för rörelseutvecklingen. Genom att ge 

barn möjlighet till allsidig rörelse hjälper man dem att träna det kinestetiska sinnet. Sådana 

möjligheter ges t.ex. vid lek utomhus i naturen. Ett hinder för utveckling av detta sinne kan 

vara för mycket tv-tittande eller datorspel. Att som barn bli allt för stillasittande är inte bra 

för deras utveckling 1(Margareta Eriksson). 

 

 
 

3.2 Beskrivning av Daniel 
 

Daniel (fingerat namn) är elva år och går i årskurs fyra. Hans familj består av pappa, 

mamma och en lillasyster. Daniel började på den skola han går idag när han började andra 

klass. Han kunde då inte hålla i en penna eller läsa. Han motsvarade en fem- till sexåring i 

utvecklingsnivå. I anmälan till FMT (som skrevs på vårterminen i årskurs två) stod det: 

Största problemet: Daniel har låg muskeltonus som för honom innebär att han fort blir 

trött och behöver växla aktivitet för att ”väcka” kroppen. Han faller lätt ihop över bänken 

då orken tar slut. Bl.a. så är det en stor påfrestning för honom att skriva så därför 

använder han dator vid vissa tillfällen. Läsinlärningen har tagit tid men har kommit igång, 

likaså skrivningen. Daniel verkar föredra att vara ensam eller med någon enstaka kamrat i 

leken.  

 

Läraren liknar Daniel vid en ”Duracellkanin”. När batterierna tar slut och han blir trött, 

sjunker han ihop mer och mer över bänken. Läraren brukar då få putta på (”skruva upp”) 

honom lite, för att väcka upp honom. Det kan bli ganska många små knuffar under en dag. 
                                                
1 Margareta Eriksson, FMT-terapeut. Lärare och handledare I FMT på Musikhögskolan Ingesund i Arvika, 
Karlstads universitet. 12-04-21 
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Enligt läraren är dock Daniel med mer i undervisningen än vad han visar. Även om han 

ligger hopsjunken på bänken märker hon att han ändå är med i det som sägs. 

 

På fritiden är Daniel med i en teatergrupp, spelar fiol och spelar trummor (som han själv 

uttrycker det). Han tycker inte om gruppsporter som fotboll och bandy där det ingår ett 

tävlingsmoment. Dessutom säger Daniels gymnastiklärare att han har svårt med grov-

motoriken. Han har svårt att fånga bollar, han är rädd för dem. Daniel är äldst i klassen 

men enligt föräldrarna den elev som är mest omogen i sitt sätt, både vad det gäller hur han 

rör sig och hur han för sig, socialt. Enligt klassläraren ligger Daniel ett till två år efter sina 

klasskamrater socialt. Han drar sig ofta undan för sig själv själv. Han tar sig inte för med 

att söka kontakt med kamrater på rasterna. Om han leker med andra barn är det med de 

som går i klassen under honom, dvs. i åk tre. Dessa barn överensstämmer mer mognads-

mässigt med Daniel själv. Han är dock accepterad för den han är av sina klasskamrater.  

 

Daniel har alltid varit en betraktare. Han vill inte kasta sig in i något som han inte vet att 

han behärskar eller förstår. Han blir lätt stressad när han får krav på sig. Om något går 

emot honom blir han oftast väldigt ledsen, han ”bryter ihop” som hans pappa uttryckte det. 

När han skall utföra en uppgift brukar han först se hur hans klasskamrater utför den innan 

han själv vågar pröva. Oftast brukar han sedan lyckas utföra uppgiften. Daniel har blivit 

erbjuden att använda en specialstol med armstöd när han ska sitta och arbeta i skolan. Han 

har även blivit erbjuden att använda dator när han ska skriva. Tidigare använde han dessa 

hjälpmedel, men nu vill han absolut inte använda dem längre. Han vill sitta på en vanlig 

stol och skriva med en penna som alla andra barn i klassen. Enlig läraren vill Daniel inte 

utmärka sig. Han vill inte synas.  

 

 

 

3.3 Arbetet med Daniel 
 

Daniel var nio år och gick i tredje klass när han började få FMT. Under läsåret 2010/2011 

träffades vi 25 gånger. Vi spelade 20 minuter varje vecka. Någon vecka blev det uppehåll 
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p.g.a. lov eller sjukdom. Under ht 2011 gjorde vi ett uppehåll med FMT för att fortsätta 

under våren 2012. Hittills har vi spelat åtta gånger under vårterminen.  

 

Innan Daniel skulle få FMT satt han alltid utanför FMT-rummet och läste serietidningar. 

Jag lät dörren stå öppen så att han skulle höra inledningsmelodin vilket betydde att han 

skulle komma in i rummet och börja terapin. Han var dock så djupt försjunken i sina 

tidningar att han inte hörde den inledande melodin. Jag fick gå ut i väntrummet och hämta 

honom. Efter ett antal veckor ändrades dock detta och han noterade genast när jag började 

spela varpå han kom in i rummet och vi kunde sätta igång med terapin. 

 

Det jag först observerade hos Daniel när vi startade med FMT var hans bristande KFU. 

Han satt gärna med båda fötterna under stolen. Han satt även med bäckenet lite bakåtlutat 

vilket bidrog till en hopsjunken hållning. För att få honom att sitta stabilare använde jag 

mig av olika fotpallar under hans fötter. Dessutom fick han sitta mycket på en kilkudde. En 

kilkudde är tjockare i bakkanten vilket bidrar till att hela kroppen ”kommer upp” och får en 

bättre hållning. Daniel valde själv att ibland stå upp och spela.  

 

Daniel använde mycket kraft i sina slag. Mot slutet av koden blev spelet snabbare och 

snabbare. Han fick medrörelser i ansiktet. Koden avslutades nästan alltid med en hård 

”trumvirvel”. Stockarna lämnades alltid över med för mycket kraft. Detta energikrävande 

spel resulterade ofta i att Daniel sjönk ihop på virveltrumman så fort det blev en paus i 

spelet. Jag försökte undvika att han skulle bli för trött, dels genom att inte spela för långa 

koder, dels genom att ge Daniel möjlighet till lite vila när jag gjorde en ny uppställning av 

attributen. 

 

Jag observerade även att Daniel hade en svagare vänstersida. I en kod, när adepten ska 

spela med en hand i taget, märkte jag att Daniel, gärna ville stötta upp vänsterarmen med 

hjälp av sin högra hand. Han brukade även ta tag i trumstocken med båda händerna. Ingen 

av dessa lösningar fick någon bekräftelse av mitt pianospel. Resultatet blev att Daniel 

därmed spelade med den vänstra handen.  
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En central kod i FMT är en där man använder sig av en virveltrumma och två cymbaler, en 

på var sida om trumman. Tanken är att adepten ska spela samtidigt med vänster och höger 

hand i en symmetrisk rörelse, inifrån och ut. Daniel hade problem att klara denna kod. 

Hans händer ville inte spela samtidigt utan spelade hela tiden i ett växelspel mellan höger 

och vänster hand. Med hjälp av en dubbelklubba, en klubba som är tillverkad så att båda 

händerna ska kunna hålla i den samtidigt, försökte jag få honom att åstadkomma en rörelse 

där båda händerna spelade samtidigt. I slutet av oktober klarade Daniel av att spela denna 

kod. 

 

I många av de koder som används i FMT får adepten först spela med sin starka sida, sedan 

med den svaga och till slut med båda händerna samtidigt. Att spela med båda händer 

samtidigt var länge en svårighet för Daniel, inte enbart i den ovan beskrivna koden. I en 

kod där man spelar i läsriktningen, från vänster till höger, uppdagades samma problem. I 

början av november började Daniel spela med båda händerna samtidigt i denna kod. 

 

På vårterminen 2011 köpte musikskolan in en Globalstol och en stor gymnastikboll, en s.k. 

pilatesboll, som man kan sitta på. Dessa attribut fick Daniel använda för att bearbeta sin 

bristande KFU.  

 

När vi startade FMT under vårterminen 2012 observerade jag att Daniels KFU och spelsätt 

var detsamma som när vi avslutade på våren 2011. Det hade inte skett någon direkt 

försämring. Hans ork kunde dock variera lite mellan de olika terapitillfällena. Han hade 

inga problem att logisk komma ihåg uppställningarna i de olika koderna.  

 

 

 

3.4 Beskrivning av Sara 
 

Sara (fingerat namn) är nio år och går i årskurs tre. Hennes familj består av pappa, mamma 

och två storasystrar och en storebror. Endast ett av storasyskonen bor fortfarande hemma. 

Dessutom finns en hund och två katter i hemmet. Sara har inga speciella fritidsintressen. 
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Hon tycker om att lyssna på musik och att umgås med sin familj. Sara älskar när familjen 

åker på sin årliga skidresa till Sälen. Utförsåkning är något som Sara tycker mycket om. 

Sara håller inte på med någon annan sport. Enligt föräldrarna kan Sara inte springa. Hon 

har svårt att koordinera sina rörelser.  

 

Sara är med i ”4 H”, en internationell organisation för barn och ungdomar där de fyra H:na 

står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Där finns några flickor som hon brukar vara med. 

På rasterna i skolan leker hon ibland med några tjejer från hennes egen klass. Hon brukar 

sällan eller aldrig leka med några kamrater på fritiden. Enligt föräldrarna är hon helst 

hemma, hon är väldigt familjekär. 

 

I förskoleklassen var Sara ingen flicka som syntes. Hon satt hopsjunken med lite sänkt 

huvud och tog ingen plats alls i klassen. Sara hade lite släpande gång och tog ett steg i 

taget när hon gick i trappor. I ansökan till FMT, som skrevs av klassläraren när Sara gick i 

andra klass, stod det: Sara är mycket långsam. Hon har ej någon ”motor”.  Hon har 

problem med koncentration, motorik, kommunikation. Hon har även läs och skriv-

svårigheter. 

  

Sara spelar blockflöjt för mig. Detta gör hon tillsammans med fem andra barn från hennes 

klass. Under blockflöjtslektionen sitter alla barnen på vanliga stolar, även Sara. Hon sitter 

hopsjunken och är den av barnen som har svårast med den finmotorik som krävs för att 

täcka över hålen på flöjten. 

 

 

 

3.5 Arbetet med Sara  
 

Sara var åtta år och gick i andra klass när hon började få FMT. Från det att hon började 

med FMT i februari 2011 och fram till nu har vi träffats 27 gånger. Sara får gå ifrån sin 

lektion på skolan för att komma till mig och spela trummor, som hon själv uttrycker det. 
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Jag brukar hämta henne i klassrummet. Vi spelar 20 minuter varje vecka, men eftersom 

hon spelar på skoltid försvinner en del tillfällen p.g.a. lov- och friluftsdagar. 

 

Det jag först observerade hos Sara när vi började med FMT var hennes bristande KFU. 

Hon satt hopsjunken på stolen med bäckenet bakåtlutat. Hon hade även bristande kontakt 

med golvet. Antingen satt hon med fötterna under stolen eller också satt hon väldigt 

bredbent. Eftersom jag inte hade tillgång till fotpallar de första gångerna vi spelade, 

använde jag mig av sångböcker som fanns i den musiksal där vi spelade. Genom att lägga 

böcker under de bakre stolsbenen kunde jag tippa stolsitsen framåt. Sara fick därmed en 

något bättre hållning. Samma böcker fick även tjänstgöra som ”fotpallar” för att få fram 

hennes fötter framför stolen. Efterhand tog jag med fotpallar, en kilkudde och en balans-

kudde från musikskolan. För att kunna sitta på en balanskudde krävs att båda fötterna har 

stadig kontakt med golvet Dessa attribut använde jag sedan för att stimulera Saras 

stabilitet.  

 

Jag observerade även att Sara ogärna spelade med sin vänstra hand. Hon tog motvilligt 

emot trumstocken i vänster hand och i en fri kod, där adepten får spela som den vill, 

spelade hon knappast alls med vänsterhanden. I en kod där båda händerna skall spela 

samtidigt på virveltrumman och sedan spela på varsin cymbal som står placerade snett 

ovanför virveltrumman, spelade hon endast med högerhanden på virveltrumman men med 

båda händerna på cymbalerna. För att stimulera hennes vänsterhand använde jag en kod 

där adepten spelar med en hand åt gången. Hon fick alltid börja spela denna kod med sin 

starka sida, den högra, för att kunna ta med (föra över) den positiva känslan av höger-

handens spel till den vänstra sidan. 

 

Sara spelade långsamt. Det fanns inte så mycket kraft i slagen. Hon spelade utan studs, 

utan rekyl. Stockarna lades nästan på trummorna och cymbalerna. Genom att använda 

stockar med olika bollar (tennisbollar, innebandybollar) i framändan försökte jag 

frammana ett slag med mer studs. Sara höll dessutom trumstockarna med ett pekfinger-

grepp. För att utveckla hennes grepp har hon för det mesta fått spela med tjocka stockar.  
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Sara kunde ibland stanna av i spelet, det blev långsammare och långsammare. Hon spelade 

som i ”slow motion”. Hon blev drömmande, med blicken tittandes frånvarande rakt fram. 

När detta uppstod bestämde jag mig för att bryta detta beteende med hjälp av ett glissando 

på pianot. Sara vaknade då till och lämnade tillbaks stockarna till mig. Öga/hand- 

koordinationen stimulerades genom att flytta trummor och cymbaler, gärna under spelets 

gång. 

 

Mot slutet av höstterminen blev Saras spel säkrare. Hennes spel forcerades, det gick 

snabbare och snabbare. Genom att använda stockar med större tyngd och att inte ge henne 

bekräftelse via pianot har jag försökt få henne att dämpa tempot något.  

 

Jag observerade att Sara var stel i bålen. Genom att flytta trummor och cymbaler framåt 

försökte jag frammana en större rörlighet i bålen. Detta lyckades inte alltid. Resultatet blev 

istället ofta att hon fixerade bålen i ett låst framåtlutat läge vilket resulterade i en ännu 

stelare bål. När Sara fick sitta på kilkudden, vilket resulterade i en bättre hållning, märkte 

jag även att hennes bål blev rörligare. Sara hade även bristande bålrotation. Detta märktes i 

en kod när jag ställde upp sex olika attribut i en halvcirkel runt henne. Sara skulle spela 

från vänster till höger. När hennes överkropp rörde sig i en halvcirkelformad rörelse ville 

även hennes ben och fötter följa med i rörelsen. Åter fick hon sitta på kilkudden och genast 

blev rörelsen bättre. 

 

I början av maj månad lånade jag en pilatesboll från skolans gymnastiksal. Bollen var dock 

alldeles för stor. Någon bra kontakt med underlaget var det inte tal om då endast tårna 

nådde ner i golvet. När jag några veckor senare köpte en något mindre boll fick Sara genast 

bättre kontakt med underlaget. Hon kunde därmed studsa ordentligt på bollen.  

 

Under ht 2011 och vt 2012 har Sara fått fortsätta spela koder som bearbetar bålrotation, 

separat sidoskillnad och korsrörelse. Genom att låta Sara alltjämt spela med tjocka stockar 

har jag försökt stimulera hennes handgrepp. Jag har även vinklat trummor och cymbaler 

för att stimulera hennes handledsfunktion. 
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3.6 Resultatet av arbetet med Daniel 
 

Det grundläggande i terapiarbetet med Daniel har varit att utveckla hans KFU. Genom att 

använda kilkudde, balansboll, pilatesboll och fotpallar har jag försökt stimulera hans 

stabilitet och hållning. I och med att han fick variera sitt sittande orkade han även spela 

längre stunder utan att ”speeda upp” tempot. Kraften i slagen blev mer avvägda, han 

spelade inte med för mycket kraft längre. Dessutom lämnade han över stockarna till mig 

utan att jag behövde få ont i händerna. Jag uppfattade att hans låga kroppstonus 

förbättrades i FMT-situationen. Han föll inte ihop över virveltrumman lika ofta som han 

gjort tidigare (s. 33). 

 

Problemet med hans svagare vänstersida försvann också mer och mer. Han behövde inte 

stötta upp sin vänsterhand när han spelade (s. 33). När han mot slutet av höstterminen 

kunde spela med båda händerna samtidigt på attributen kunde vi börja arbeta med ett flertal 

koder. Han hade aldrig några större problem att lösa koderna logiskt. Han förstod nästan 

alltid hur han skulle spela de olika uppställningarna. När Daniel hade spelat tio gånger hos 

mig hade jag det första samtalet med hans föräldrar. De berättade då att de upplevde att 

Daniel hade fått bättre uthållighet och att han inte längre ville sitta på en speciell stol.  

 

Under de två och ett halvt år som han gått i sin nya skola har Daniel, enligt läraren, gjort 

enorma framsteg. Idag läser han flytande och är den i klassen som läser med bäst inlevelse. 

Att läsa är något av en favoritsysselsättning. Så fort han får möjlighet försvinner han in i 

bokens värld. Att skriva är dock svårare, även om han också här har gjort framsteg. Hans 

finmotorik har utvecklats och lusten att skriva finns, men han orkar inte skriva några längre 

stunder (s. 31). Hans ork och uthållighet har dock förbättrats betydligt om jämförelse görs 

från det han började i andra klass. Läraren upplever att Daniel fått en starkare kropp som 

gör att han orkar sitta mer upprätt.  
 

Daniel har alltid tyckt om att komma till FMT och han tyckte att det var tråkigt när vi 

gjorde ett uppehåll. Han pratar ofta om hur roligt det är att spela trummor. Föräldrarna är 

övertygade att FMT har ökat Daniels sociala färdighet. Han har börjat lyfta blicken och 
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tittar numera på de människor som han pratar med. Enligt pappan har Daniel blivit säkrare 

i sin egen kropp. Att föräldrarna kopplar denna utveckling till FMT:n beror på att det så 

tydligt skett en förändring i hans beteende i samband med att han kommit till mig och 

spelat. Både när han startade terapin ht 2010 och när vi åter tog upp den vt 2012. 

 

 

 

3.7 Resultatet av arbetet med Sara  
 

Det grundläggande i arbetet med Sara har varit att utveckla hennes KFU. Genom att 

använda olika attribut såsom kilkudde, balansboll, ”pilatesboll” och fotpallar har Saras 

stabilitet stimulerats (s. 36). Sara har ofta bättre hållning i början av FMT-stunden. Även 

om jag använder kilkudde eller balanskudde sjunker hon ihop mer och mer, speciellt 

mellan varje kod, dvs. när jag gör en ny uppställning. Jag har noterat att hon får ont i 

ryggen av att sitta på kuddarna. Hon tar sig på ryggen och grimaserar lite.  

 

Hennes svagare vänstersida har blivit starkare och är nu nästan jämbördig med den högra. 

Hon spelar dock fortfararande med ett pekfingergrepp på den vänstra handen (s. 36).  

 

Den största förändringen som jag sett i FMT-arbetet med Sara är hennes vakenhet. Hon är 

aktiv hela tiden och blir aldrig drömmande längre (s. 37). Under FMT-stunden testar hon 

om jag kan följa hennes spel, genom att stoppa slagen mitt i en rörelse. Lärarna är 

övertygade om det faktum att jag följer Sara, att det är hon som bestämmer över spelet, har 

stärkt hennes självförtroende.  

 

Sara har under sin skoltid fått mycket stödinsatser. Hon är ofta hos en speciallärare där de 

främst arbetar med hennes läs- och skrivförmåga. Idag läser Sara mycket bättre, även om 

hon inte läser flytande. Hennes handstil har också blivit bättre. Sara har gjort stora 

framsteg under tiden som hon har fått FMT. Hon har blivit säkrare i sin kropp, fått en 

bättre hållning. Hon har börjat sträcka på sig. Detta har enligt lärarna påverkat Saras inre 

styrka. Den tidigare så tysta Sara, som ingen lade märke till, har nu börjat ta mer plats i 
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klassen. Från att inte ha tyckt om idrottslektionerna tycker hon nu att det är roligt att ha 

idrott. Lärarna upplever att hon är säkrare i allt hon företar sig.  

 

Enligt föräldrarna tycker Sara om att gå på FMT. Hon känner sig utvald och speciell på ett 

positivt sätt eftersom hon är den enda i klassen som får ”spela trummor”. Föräldrarna 

själva tycker att FMT har gynnat henne på många plan. Hennes självförtroende har stärkts 

eftersom hon fått göra något speciellt, något som inte alla barn får göra. De upplever också 

att hennes hållning blivit bättre och att hon därigenom blivit säkrare i sig själv. 
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4  Sammanfattning och diskussion  
 

 

Det som jag ansett varit viktigast att arbeta med, vad gäller både Daniel och Sara, är deras 

bristande KFU. Båda har vid varje FMT-tillfälle fått sitta med hjälp av olika attribut såsom 

kilkudde, balansboll, pilatesboll och fotpallar. Det har märkts en tydlig skillnad i deras 

hållning och stabilitet när de fått använda dessa attribut. Genom att stimulera stabiliteten 

upplever jag att Daniels ork och Saras närvaro blivit bättre. Det visar sig bl.a. i deras 

kroppsställning när de sitter och deras sätt att spela på trummor och cymbaler. Deras spel 

har dock inte varit likadant. 

 

Daniels spel har varit och är ibland fortfarande mycket energikrävande. Han har haft svårt 

att avgöra hur mycket kraft som går åt för att utföra en rörelse. Han spelar med full kraft på 

instrumenten även om spelet, under tiden han fått FMT, blivit något mer nyanserat. Detta 

energifulla spelsätt har bidragit till medrörelser i hans ansikte. Alla rörelser som inte varit 

adekvata för ett effektivt och energisparande spel har tröttat ut hans muskler vilket gett till 

resultat att hans ork tagit slut. Det är då han lagt sig ner på trumman för att vila och för att 

hämta ny kraft. Detta beteende är typiskt för en person med låg muskeltonus (s. 30).  

 

Jag har försökt arbeta så att Daniels kinestetiska sinne ska utvecklas (s. 29) genom att jag 

flyttat och vinklat trummor och cymbaler. Han har fått anpassa sitt spel i tid och rum, 

eftersom det går åt mer kraft och tid för att spela på ett attribut som är placerat längre bort i 

rummet. Även användandet av stockar med olika tyngd tror jag har bidragit till 

utvecklingen av Daniels kinestetiska sinne. De sista gångerna vi spelat, i mars månad 2012, 

upplever jag att han medvetet börjat spela mer nyanserat. Han tittar på mig för att se om 

jag följer honom i hans spel, både tempomässigt och vad det gäller nyansen. 

 

Något som förvånade mig, var när läraren berättade hur Daniel fungerade i skolan (s. 31). 

Efter att ha observerat hans spel i FMT-rummet, drog jag slutsatsen att han även i klass-

rummet gjorde av med mycket energi. Att han var en sådan elev som hade problem med att 

sitta stilla, som hela tiden var tvungen att röra sig för att få energi och som ibland kunde 
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uppfattas som störande av övriga klasskamrater. Men så var inte fallet. I klassrummet sitter 

Daniel alltid stilla på sin plats. Han stör inga andra elever. Det som tröttar ut honom mest i 

klassrummet är att bara sitta och lyssna koncentrerat eller att skriva.  

 

En fråga jag ställer mig är, varför Daniel visar så mycket kraft i FMT-stunden men verkar 

så orkeslös i klassrummet? Beror det på att han känner bristande motivation i klassrummet, 

att han känner för stora krav på sig själv eller att han får sitta stilla för långa stunder utan 

att byta arbetsställning? Dessa antaganden kan jag inte svara på eftersom jag inte kan säga 

hur han upplever sin skolsituation. I FMT-stunden däremot, upplever jag att Daniel känner 

sig motiverad att spela (s. 13), att han inte behöver känna några krav från min sida, 

eftersom allt spel utgår från hans eget initiativ (s. 13). Dessutom ändras den sensoriska 

stimulansen hela tiden i FMT genom byten av olika attribut, vilket i sin tur ger en förhöjd 

vakenhet (s. 28). 

 

I och med att Daniels kropp stärkts, och att han fått upp sin hållning mer, har hans 

uthållighet blivit bättre. Läraren i skolan vittnar om att Daniels uthållighet har ökat (s. 38), 

även om den varierar från dag till dag. I FMT har det hänt att han ibland orkat spela hela 

terapistunden utan att ramla ihop över trumman. Hans spel och ork har dock växlat mycket, 

och gör så fortfarande, från gång till gång.  

 

Som ny FMT-terapeut är det lätt att tänka att Daniels varierande spel enbart beror på mitt 

agerande i FMT-situationen. Att jag låtit honom spela samma kod för länge, att jag låtit 

honom använda för tunga stockar, att jag inte varierat hans spel och sittande tillräckligt 

mycket etc. Till viss del har jag orsak i hur hans spel blivit under en FMT-stund, men det 

är viktigt att komma ihåg att det kan finnas många olika anledningar. Det kan ha varit en 

arbetsam dag i skolan, eller något annat som gjort att Daniel har varit trött redan när han 

kommit till mig. När Daniel började spela ht 2010 kom han till mig sent på måndag 

eftermiddag. Jag såg redan när han kom att han var trött. När vi började spela vt 2012, kom 

han till mig direkt efter skolans slut. Han hade då mer ork. 

 

Om Daniel av sin lärare liknades vid en ”Duracellkanin” (s. 31), så har han för mig fått 

vara något av en ”försökskanin”. Daniel var min allra första adept, och under de första 
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månaderna när vi träffades hade jag fullt upp med att spela koder och göra bra 

uppställningar. Det fokus på adepten som krävs i nu-stunden för att var en bra terapeut, 

fanns nog tyvärr inte. Bra handledning från mina lärare på utbildningen och att jag filmade 

alla terapistunder har gjort att jag kunnat få hjälp med att analysera de olika terapi-

tillfällena. Med denna hjälp och analys till grund, har jag sedan kunnat fortsätta mitt 

terapiarbete med förhoppningsvis några bättre tankegångar och idéer.  

 

När Sara började med FMT, våren 2011, upplevde jag att hon inte var riktigt närvarande 

och medveten om sitt spel (s. 37). Hon blev drömmande och spelet stannade av och gick 

saktare och saktare. Hon verkade inte medveten om att även mitt pianospel stannade av. 

Hon var helt inne i sin egen värld. När detta beteende inträffade bestämde jag mig för att 

påkalla hennes uppmärksamhet genom att göra ett avslut, ett glissando på pianot. Hon 

lämnade då tillbaks sina stockar och vi kunde fortsätta terapin med ett par nya stockar eller 

en annan kod. 

 

Saras lärare i grundskolan tyckte de var intressant när jag berättade om hennes drömmande 

beteende i terapin. De tyckte att de kunde dra paralleller även till skolarbetet, där de ibland 

uppfattade henne som ”frånvarande”. När barnet försjunker i sina egna tankar, är det 

svårare för sinnesintrycken, som finns runt omkring, att nå in till hjärnan för att bli 

tolkade. Därmed kan det även bli problem med inlärningen (s. 28). Inlärning är något som 

Sara har problem med i skolan.  

 

I FMT-situationen tror jag att det varit positivt för Saras vakenhet med många byten av 

sensorisk stimuli, antingen i form av nya stockar (taktilt) eller i någon förändring av 

trummor och cymbaler (visuellt och auditivt). Detta har stimulerat hennes medvetenhet i 

nuet. Sinnesintrycken är nervsystemets näring. Hjärnan behöver en mångfald av sensorisk 

stimuli för att utvecklas och fungera (s. 22). Under FMT-stunden testar hon om jag kan 

följa hennes spel (s. 39). Genom att stoppa slagen mitt i en rörelse sätter hon min 

observationsförmåga och reaktion på prov. Hon har själv talat om för mig att hon tycker 

det är jätteroligt att hon kan lura mig. Detta testande har gjort att jag har svårt att observera 

Saras övriga funktioner i terapistunden. Filmerna har därför blivit till stor hjälp. 
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I slutet av höstterminen märkte jag att hennes spel inte längre stannade av. Istället kunde 

spelet bli tvärt om, det gick snabbare och snabbare. Jag tror att det kan bero på att många 

av rörelserna i de koder vi spelat blivit automatiserade. De flöt på utan att Sara behövde 

tänka på dem. Problemet blev då att hon forcerade spelet, vilket medförde onödiga 

spänningar i hennes kropp (s. 37).  

 

Det bästa attributet för att stimulera Saras bristande KFU, hennes brist på vakenhet, 

stelheten i bålen (s. 37) och på senare tid även det ”speedade” spelet har varit användandet 

av en ”pilatesboll”. Kraften i hennes bål har stärkts genom att studsandet på bollen 

framkallat en mer upprätt hållning. Hennes fötter måste också vara stadigt förankrade i 

golvet för att hon inte ska tappa balansen när hon studsar. När Saras bål har stärkts har det 

också blivit lättare att utföra koder som utvecklat bålrotationen än mer. Den stimulering av 

det vestibulära sinnet som studsandet på bollen ger har också bidragit till att öka hennes 

vakenhet (s. 28). Det speedade tempot i Saras spel har dämpats när hon spelat på trummor 

och cymbaler samtidigt som hon studsat.  Det lugnare tempot har hon sedan kunnat 

överföra till spelet även då hon suttit på en vanlig stol. 

 

Till en början använde jag en kilkudde och några olika sångböcker i terapiarbetet med 

Sara. Det var de attribut som fanns att tillgå i den musiksal där jag hade FMT. Med så få 

attribut var det svårt att variera hennes sittande. Hon blev trött i ryggen (s. 39). Det märkte 

jag genom att hon tog med handen på ryggen och grimaserade lite. När jag fick tillgång till 

en balanskudde och pilatesboll kunde jag låta henne variera sittandet än mer och på så sätt 

stimulera Saras KFU. En annan orsak till hennes ryggproblem kan kanske vara att muskler 

i ryggen, som inte är vana att arbeta så mycket, nu får arbeta mer genom att Sara börjar 

sitta mer upprätt. 

 

Sara och Daniel har inte haft några stora problem att förstå kodernas uppställningar logiskt. 

Jag upplever att deras bristande KFU har varit det största hindret för att kunna utföra 

koderna på ett bra sätt. Att spela koder som bearbetat separata sidorörelser eller kors-

rörelser har aldrig varit någon svårighet, dvs. om de fått hjälp med sittandet av olika dynor 

och fotpallar. Med hjälp av dessa attribut har hållningen blivit bättre och därmed har spelet 

blivit mer kontrollerat. 
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I mitt fortsatta arbete med Daniel och Sara kommer jag i stort sett att fortsätta att arbeta 

som jag gjort. Jag kommer dock låta dem stå upp mycket mer när de spelar. Jag har sett att 

båda får ett stabilare och mer avvägd spel när de får stå upp. Daniel har ofta själv valt att 

ställa sig upp och spela, förmodligen föra att han tycker att det känns bättre i kroppen.  

I och med att vi nyligen köpt in en bastrumma till musikskolan kommer jag låta honom 

spela mer på bastrumma för att stimulera hans hand/fot koordination. I musiksalen, där 

Sara spelar, finns tyvärr ingen bastrumma. Jag måste nog allvarligt överväga att inköpa en 

dylik till det mobila FMT-setet. Spelet på bastrumma skulle förmodligen ha en gynnsam 

påverkan på Saras fotarbete (s. 35). 

 

Det har inte varit svårt att motivera varken Daniel eller Sara i FMT:n. Jag tror att mitt 

arbete med adepterna varit betydelsefullt. Det faktum att de alltid tyckt att det varit rolig att 

komma till FMT har gjort att det blivit en viktig del i deras vardag. Deras egen motivation 

att vilja komma och spela, och motivationen till spel i själva FMT-stunden, tror jag också 

bidragit till deras generella utveckling på många olika plan (s. 13). 

 

Föräldrarna är övertygade att FMT har ökat Daniels sociala färdighet. Han har börjat lyfta 

blicken och tittar numera på de människor som han pratar med. Enligt pappan har Daniel 

blivit säkrare i sin egen kropp. Därmed har han även fått en inre säkerhet som gjort att han 

kunnat se och lära känna andra människor (s. 12–13). Även Saras lärare och föräldrar 

berättar mycket om hur de uppfattat att Sara blivit säkrare i sin kropp och hur detta har 

bidragit till en inre säkerhet. Att hon vågat ta för sig mer och blivit frimodigare. Lärarna är 

övertygade om att det faktum att jag följer Sara, att det är hon som bestämmer över spelet, 

har stärkt hennes självförtroende. Hon kan äntligen känna att hon har kontrollen. FMT har 

bidragit till en helhetsutveckling av både Daniel och Sara. 
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5  Slutsats 
 

 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur arbetet med Funktionsinriktad 

musikterapi kan påverka stabiliteten. Utifrån fallbeskrivningarna, resultaten och 

diskussionen kan jag dra slutsatsen, att arbetet med FMT har gynnat både Daniels och 

Saras stabilitet. De har fått en bättre kroppshållning vilket lett till en större självkänsla. 

Både Saras och Daniels föräldrar och deras lärare berättar om detta. För Daniels del har 

utvecklingen av stabiliteten även lett till att hans uthållighet och ork har ökat. Han orkar 

arbeta längre stunder i skolan. För Sara har en förbättrad stabilitet lett till att hennes 

vakenhet ökat, vilket i sin tur lett till att hon är mer aktiv i undervisningen i skolan. 

 

Det är tydligt att det krävs en stadig stabilitet i kroppen, för att andra funktioner ska kunna 

utvecklas. Det vestibulära- och det kinestestiska sinnet lägger tillsammans med det taktila 

sinnet grunden till att övriga sinnen skall kunna utvecklas (s. 26). I FMT-stunden har en 

förbättring i spelet/utförandet av koderna synts direkt, när Daniel och Sara fått stöd med att 

bearbeta sin bristande KFU. Eftersom en dålig stabilitet måste kompenseras på något sätt, 

går det åt onödig energi till detta. Energin behövs bättre för att kunna utföra en effektiv 

rörelse. Energibortfall kan märkas i försämrad koncentration och uthållighet. Med en 

försämrad koncentrationsförmåga och vakenhet blir det svårare för hjärnan att ta vara på de 

sinnesimpulser, sensorisk stimuli, som finns i miljön runt omkring (s. 28). Därmed kan det 

bli problem med inlärningen. 

 

Hur vet jag att det är FMT som gjort att Daniels och Saras stabilitet förbättrats, och att de 

därmed utvecklats på många andra områden? Det kan jag naturligtvis inte veta, men det är 

min övertygelse att terapin har haft en stor del i deras positiva utveckling. Stor del har 

naturligtvis även övriga insatser från skolan haft. Det är många hjälpinsatser tillsammans, 

där FMT utgjort en av insatserna, som hjälpt barnen till en bättre utveckling. Daniel och 

Sara har dessutom blivit ett år äldre under tiden vi spelat. Detta faktum innebär att de vuxit 

både fysiskt och mognadsmässigt. 
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Min slutsats med detta examensarbete är att en stabil grund, är en förutsättning för att vi 

människor ska kunna utvecklas och fungera. FMT ger möjlighet till detta genom att 

metoden utvecklar människans grundfunktioner. Därmed ger FMT människan en stadig 

grund att stå på. 
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