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Sammandrag 

 

I denna studie söker jag finna en huruvida FMT-metoden kan hjälpa barn med olika 

svårigheter inom förskola – barn i gråzonen. Vi pedagoger möter inom förskolan barn med 

olika funktionsnedsättningar varierande mellan motoriska besvär till psykologiska. De barnen 

kan ha, eller inte ha, diagnos - men erhåller kanske ingen hjälp i form av barnpsykolog eller 

annan form av professionellt individuellt stöd för stunden. Jag benämner dessa barn, barn i 

gråzonen, i min undersökning och ämnar utreda om FMT-metoden kan vara en bra metod att 

använda för att hjälpa de barnen. Metoden jag har använt är dels att hämta kunskap runt FMT-

metoden från böcker och uppsatser. Men främst baserar jag arbetet på kvalitativa 

forskningsintervjuer med utbildade/diplomerade FMT-terapeuter vilka har lång professionell 

erfarenhet av FMT-terapi. 

     Huvudresultat jag funnit är att FMT-metoden är neuromuskulär behandlingsmetod vars 

mål är att höja hela funktionen hos en individ genom att höja delfunktionerna. FMT-metoden 

fungerar genom att utveckla nervbanor mellan kropp och hjärna, samt nervbanor i hjärnan. 

Vidare har jag funnit att FMT-metodens verkningsgrad är mätbar genom dess eget 

diagnossystem. Men än viktigare att FMT-metodens verkningsgrad kan mätas med 

vetenskapligt belagda testmetoder t.ex. Movement Assessment Battery for Children, (MABC). 

     FMT-metoden kan med hög sannolikhet hjälpa ett förskolebarn med svårigheter genom att 

höja barnets grundfunktioner, vilket möjliggör att utvecklingen för hela barnet främjas. Att 

barnet genom FMT-metoden kan stimuleras till att få omedveten automatik i sina rörelser, och 

att en utveckling då har ägt rum för individen. Min slutsats är att FMT-metoden verkar vara 

en mycket kraftfull metod som jag gärna vill ha möjlighet att erbjuda barn i gråzonen - vilka 

har uppenbara problem - men där vi pedagoger och blivande pedagoger inte riktigt räcker till 

för att lösa barnets problem. I samråd med barnspykolog och specialpedagog behöver vi en 

kraftfull metod att erbjuda barnet i behov och dess föräldrar. I FMT-metoden finner vi den 

hjälpen för barnen. 
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Abstract 

This study is investigating whether the FMT-method (Functionally Oriented Music Therapy) 

can be of considerable use as a tool for the Grey Area Children and how pedagogues are using 

it. The Grey Area Children are the children that struggle with various difficulties - physically 

or mentally. Some of the Grey Area Children have some kind of physical or mental diagnose, 

and some have not been diagnosed. Thus, they are clearly in need of help from the 

pedagogues working with them, and my goal is to find out if the FMT-method can make a 

vital change for these children. 

     The method I have been using to investigate this is partly based on knowledge from books 

and essays. However, I have mainly based my work through quality based scientific 

interviews with experienced and professional FMT-therapists. 

     The main result of my investigation is that the FMT-method is a neuro muscular method 

which aims to raise the total function of an individual – by raising the individual functions. 

This particular method works by developing the nerve paths between body and brain and also 

the nerve-ends of the brain.  

     The efficiency of the FMT-method is measurable through its own system of diagnosis. 

However, the efficiency of the FMT-method can also be measured with scientifically proven 

systems such as Movement Assessment Battery for Children (MABC).  

     Furthermore I have discovered that it is possible that the FMT-method can help a 

preschool child with difficulties by raising the basic functions of the child, the functions that 

enables the total development of the child. A child can be stimulated into acquiring 

subconscious self-acting/automatic physical body movement – where a positive progress has 

occurred.  

       I was able to conclude that the FMT-method is a powerful method I would gladly suggest 

for children with various disabilities – the Gray Area Children. As pedagogues we are 

cooperating with child psychologists and special pedagogues, and in consultation with these 

parts, we want to have a powerful method to offer the parents and the child in need. I think the 

FMT-method is a method which will help the child 
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1. Inledning 
 

 1.1. Studiens utgångspunkter 
 
Att hjälpa barn med olika bekymmer, som hindrar dess inlärning/utveckling till den grad att 

barnen inte når sina egna förväntningar, har alltid varit mycket viktigt för mig, i egenskap av 

människa och blivande pedagog. I mitt sökande efter olika metoder som kan vara till hjälp för 

barnen, och för att de om möjligt kan bli befriade från sina svårigheter, fann jag FMT-

metoden/Funktionsinriktad Musikterapi.  

     Vi kan kanske finna en effektiv metod att behandla ett barn som lider av något som hindrar 

dess inlärning och utveckling, men som är utan diagnos. Ett så kallat ”barn i gråzonen” 

(anonym FMT-terapeut 2, 2010). Eller barnet kanske har en diagnostiserad 

funktionsnedsättning. I vilket fall vill vi pedagoger troligen använda en metod där hela den 

övergripande funktionen kraftigt höjs eller återställs.  

     Vi vill helst hjälpa hela människan på en gång. Men annars behandla bråkdelar av 

kroppens funktioner för att främja en total utveckling. Då kan hon eller han i frihet från sina 

tidigare eventuella nedsättningar utvecklas i fred. Och hon eller han behöver inte lägga energi 

på att kämpa mot sina funktionsnedsättningar, och därigenom slippa känslan av att inte kunna 

hänga med i förskolans verksamhet, eller dess övriga aktiviteter. Om ett barn har ett 

bekymmer som är kroppsligt eller psykiskt och som hela tiden påkallar barnets 

uppmärksamhet, vare sig barnet vill eller inte, blir det mycket svårt att koncentrera sig på 

förskolans olika verksamheter - och att finna det värdefullt att delta i dessa.  

     FMT-metoden kanske kan vara den metod vi pedagoger söker? 

 

 ”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och 

kroppsuppfattning samt förståelse av vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande” 

(Lpfö 98, 2001, s 13).  

 

”Fmt-terapi är en neuromuskulär musikterapiform vilken med musikens hjälp banar väg för 

kroppens normala utveckling gällande perception, kroppskontroll och andning” (Hjelm, 2005, 

s 189).  

     Lasse Hjelm är den man som uppfunnit FMT-metoden, som stöder sig på 

utvecklingsteoretiska grunder såsom Jean Piagets. Hjelm har under utvecklingsfasen haft ett 
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samspel med överläkare och docent Bo Bille vid Folke Bernadottehemmet, Uppsala, samt 

rektor och underläkare för Folke Bernadottehemmets skola, Kerstin Brieditis. (Hjelm, 2005, s 

38) 

 

1.2 Syfte   

Inom förskolan vill vi pedagoger finna metoder som gör det lättare för, eller rent av hjälper ett 

barn att bli fritt från alla symptom, som ett psykiskt eller fysiskt funktionshinder utgör för 

barnet som individ. Det gäller även, eller kanske speciellt, de barn som befinner sig i 

”gråzonen” och är utan diagnos.  

      Jag genomförde en undersökning syftande att utröna huruvida FMT-

metoden/Funktionsinriktad musikterapi, är en metod som kan hjälpa barnen i ovanstående 

målgrupp. Jag ville ha kunskap om denna metods funktioner. Om den visar sig vara väl 

fungerande, kan jag och andra pedagogiska kollegor, slussa barnet vidare till diplomerad 

Funktionsinriktad musik-terapeut, ifall barnets behov kan gagnas av detta.  

 

1.3 Frågeställningar 
 
1. Hur fungerar FMT-metoden? 

2. Vilken verkningsgrad för individen har FMT-metoden enligt FMT:s eget 

observation/analyssystem? 

3. Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med olika svårigheter? 

 

1.4 Metod 
 
 Genom kvalitativ intervjuteknik genomförde jag tre forskningsintervjuer för att utröna FMT-

metodens inverkan på barn med varierande problem. Jag ville ha en styrd intervju som 

genomsyrades av ett stort samförstånd. (Kvale, 1997, s 48). 

     Mitt urval bestod av tre personer med lång erfarenhet inom FMT-metoden. Alla tre vill 

vara anonyma. De får därför benämningen anonym FMT-terapeut: 1, 2 och 3 i arbetet. Den 

ena intervjun genomfördes personligt och spelades in. Den andra intervjun genomfördes via 

mail och följdes upp via telefon och samtalet spelades in. Tredje intervjun utfördes via telefon 

och spelades även den in. 

     Det ringa antalet intervjuer är en medveten avgränsning mot bakgrund av intervjuteknik 

beskriven av Kvale (1997, s 97) ” Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 
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vad du vill veta” . Jag ville ta fasta på innebörden av Kvales ord och omvandla dem till 

praktik. Med tanke på mina intervjupersoners mångåriga erfarenhet av FMT-terapi, samt den 

djuplodade kvalitet deras berättelser gav, finner jag att jag fått den kunskap som jag sökt för 

att kunna uppnå syftet med min uppsats. 

     Genom att analysera forskning och litteratur på området FMT, utformade jag frågorna till 

de kvalitativa intervjuerna jag genomförde. Därefter jämförde jag resultaten från intervjuerna 

med litteraturen och drog slutsatser från dessa källor. Syftet i denna rapport nås därmed på ett 

vetenskapligt adekvat vis gällande både reabilitet och validitet. Reliabiliteten vilket innebär 

mätnoggrannheten av undersökningen är god då resultaten är insamlade enligt kvalitativ 

intervjuteknik.  

Validiteten är även den god då jag tycker min undersökning ger en sann bild av ämnet. Jag 

har valt den främsta och mest vetenskapliga litteraturen på området, för att ge bakgrund till 

arbetet, och utifrån litteraturen har jag utformat frågorna till de kvalitativa intervjuerna - för 

att på bästa vis uppnå syftet med min undersökning. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1. Musikterapins historia samt definition av musikterapi 
 

Enligt Ruud (2001, s 18) är det välbekant för oss alla att musiken lever vidare inom oss långt 

efter den slutat klinga. Detta är också välkänt om vi ser tillbaka på vår musikhistoria. Musiken 

är också historiskt sett knuten till medicin, terapi och hälsa. I magiska berättelser som 

historien med David och Saul användes musiken för att driva bort onda andar. (a.a) 

     Musiken fanns även i religiösa terapiformer där den användes för att blidka gudar, berättar 

Ruud (2001, s 18). Även i den gryende medicinen, under antiken, fanns musiken som de 

ansåg harmoniserande för kropp och själ (Ruud, 2001, s 20). Musiken var en del av medicinen 

under antikens dagar och det var enligt ”etosläran” välkänt att viss musik kunde hetsa medan 

andra lugna en människa (a.a.). Under antiken fanns en musikestetisk grundsyn enligt Ruud 

(2001, s 20).  

     Musik i samband med medicin fanns även inom kosmologin och den arabiska läkekonsten 

(Ruud, 2001, s 21 ). Det har genom historien alltid funnits ett samband mellan musik och 

medicin, mycket på grund av antikens ”etoslära” (a.a.). Under barocken på sextonhundratalet 

var Descartes filosofi tillsammans med musikestetiska affektläran, de dominerande (Ruud, 
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2001, s 22). Stora kontra små musikaliska intervaller kunde utvidga eller dra samman en 

människas ”livsluft” (a.a.).  

     På 1800-talet fanns ett stort psykiatriskt sjukhus i Tyskland vilket höll 140 konserter under 

ett år (Ruud, 2001, s 24). Men 1800-talet var även det århundrade då musiken blev alltmer 

förskjuten av medicinen. Nuförtiden finns enligt Ruud (2001, s 25) inte det självklara 

samband mellan musik och medicin som funnits under historiens gång. Dock menar han att 

det allt oftare uppstår kritik mot dagens medicin och önskningar om att människan ska ses 

som en helhet som behöver den harmoni som musiken kan ge (a.a.).  

     Vad är då musikterapi, enligt dagens definition? Vi börjar med en kort historisk 

tillbakablick på musikterapin. Den levde en skuggtillvaro ända fram till andra världskriget, då 

det upptäcktes vilka fördelar musik och andra konstformer hade i kombination med 

traditionell medicin. I USA, noterades goda resultat då musik och medicin användes för att 

rehabilitera sårade soldater (Ruud, 2002, s 57). Efter detta var steget kort till etablerandet av 

musikterapiyrket och idag utbildas musikterapeuter vid 80 universitet i USA (a.a.) 

     Själva innebörden av ordet musikterapi betyder enligt FMT-terapeut och forskare Anita 

Granberg (2007, s 19), att det finns en planlagd musikverksamhet i musikterapi samt att den 

har vissa bestämda mål, och att denna moderna definition enbart funnits sedan 1900-talets 

senare hälft. Den världsomspännande definitionen av musikterapi enligt Världsorganisationen 

för musikterapi/World Federation of Music Therapy (WFMT) är följande, 

 

 Musikterapi är användningen av musik och/eller musikaliska element (ljud, rytmer, melodi 

           och harmoni) av en musikterapeut tillsammans med en klient eller grupp. Musikterapin 

             sker i en process som är tillrättalagd för att utlösa och främja kommunikation, relationer, 

              inlärning, mobilisering, uttryck, organisering (fysisk, emotionell, psykisk, social och 

              kognitiv). Målet för musikterapin är att utveckla potentialer och/eller att bevara 

              funktioner hos den enskilda individen så att vederbörande kan uppnå en bättre intra- 

             eller interpersonlig integration och på det sättet uppnå en bättre livskvalitet 

                (http://musictherapyworld.de) 

  

      

 

 

2.2. FMT-metodens uppkomst och utveckling i Sverige  
 
Året var 1975 och FMT:s grundare Lasse Hjelm som från sin barndoms erfarenheter av musik 

och andra erfarenheter av sitt liv fått lusten att vilja hjälpa människor med olika problem. Då 
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han får möjlighet inleder han ett musikprojekt med förlossningsskadade barn och ungdomar 

på Folke Bernadottehemmet i Uppsala. Under 1976 har FMT-metoden utvecklats så pass 

långt genom musikprojektet att den behandlas likvärdigt med andra metoder på Folke 

Bernadottehemmet (Fbh). (Hjelm, 2005, s 15). 

     Tiden som flyter mellan 1976-1989 expanderar FMT-metoden och utnyttjas även utanför 

FBh (Folke Bernadottehemmet), i bland annat särskola och grundskola. Lasse Hjelm 

utvecklar hela tiden FMT-metoden och modifierar den till att täcka ett brett register, från CP-

skador till ”skolproblem”. (a.a.). 

     Vid början av 80-talet så inleder Hjelm ett samarbete med författaren Märta Tikkanen och 

ger föreläsningar och kortkurser om FMT-metoden. Detta ger en samverkan med finska 

institutioner och produkten av detta blir att en utbildning vid Svenska Yrkesinstitutet i 

Jakobstad inrättas. (a.a.). 

     Under slutet av 80-talet – närmare bestämt 1987 så grundar Hjelm Musikterapiinstitutet i 

Uppsala och en 3 årig utbildning av FMT-terapeuter startar där, samtidigt som nya 

sjukdomsbilder ges plats inom FMT-metoden. Ingesunds musikhögskola linjenämnd 

godkänner 1988 Hjelms utbildningspaket och startar en 3 årig utbildning i Funktionsinriktad 

musikterapi (FMT-terapi). Året 1988 är också året som kommunala musikskolan i Uppsala 

erbjuder FMT-metoden för första gången. Grund- och särskolan i Uppsala utnyttjar också 

metoden i allt större utsträckning. (Hjelm, 2005, s 16).  

     Inför 90-talets början kallas Hjelm av Världshälsoorganisationen, WHO, i Seoul, Sydkorea 

för att deltaga i ett nystartat habiliteringsprogram anpassat för barn med svåra 

funktionsnedsättningar(a.a.). I mitten av 90-talet har Borlänge- Mjälga rektorsområde ett 

ALU-projekt kallad – FMT i låg och mellanstadie för elever som behöver stöd. (Hjelm, 2005, 

s 16). 

     Under åren 1995-1996 så genomförs ett projekt med stöd av Socialstyrelsen avseende 12 

patienter med diagnosen Schizofreni kallad, 1471 -601, eller ”Funktionsinriktad musikterapi 

med psykiskt långtidssjuka” på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Redovisning runt detta 

projekt sker i Socialmedicinsk tidskrift, 1998. nr 8, enligt Hjelm (2005, s 17). 

     I slutet av 90-talet genomför Svenska kyrkan och Landstinget i Skaraborgs län, också ett 

projekt med stöd av Socialstyrelsen, som kallas ”Funktionsinriktad musikterapi i 

vuxenhabilitering”. En rapport skrivs av Solveig Johansson och redovisas även den i 

Socialmedicinsk tidsskrift 1998 (a.a.). En uppföljande studie av projekt, 1471 – 601, sker 

också under denna tid och får epitetet ”Funktionsinriktad musikterapi för människor med 

psykiska problem”. (a.a.). 
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     Året 1997 heltidsanställer Ryholms sjukhus i Jönköping, FMT-terapeut Elisabeth 

Andersson och genomför studien ”Musik som terapi”. Alldeles i millenniumskiftet startar ett 

projekt med 20 patienter vid Psykiatriska sjukhusets -, i Uppsala, avdelningar i Enköping, 

Gimo och Uppsala. (a.a.). 

     Samtidigt pågår en studie med ett mindre antal människor med diagnosen Fibromyalgi, 

vilken visar ett lysande resultat, enligt Hjelm (2005, s 18). Det leder till fortsatta arbeten inom 

samma område och en utökad skara med påfallande goda resultat anger Hjelm (2005, s 18).  

     Nu har det nya årtusendet börjat och studien ”Tre svenska utbildningar i musikterapi” 

redovisas av Anita Granberg, FMT-terapeut och handledare vid Centrum för 

musikpedagogisk forskning (MPC). Ett uppmärksammat examensarbete som får rubriken 

”Förlorade energier” som handlar om kroniskt trötthetssyndrom och Fibromyalgi publiceras. 

Den visar enligt Hjelm FMT-metodens möjligheter att åstadkomma kroppsbalans och därmed 

ökad livskvalité. Det examensarbetet författas av Mirjam Danielsson. (a.a.).  

     År 2001 kommer den tredje förlängningen av projekt 147 – 601, vid Psykiatriska sjukhuset 

i Uppsala vilket omfattas av 30 personer i Enköping/Gimo/Uppsala. (a.a.). 

     En bit in på 2000-talet tillkommer ännu ett uppmärksammat examensarbete som publiceras 

av Annika Rabe - en rapport om läs och skrivsvårigheter samt utmattningsdepression.   

Examensarbetet Rabe skriver heter ”Ett slag för din vardag vid utmattningsdepression och 

läs- o skrivsvårigheter”. Denna rapport författar hon vid Musikhögskolan Ingesund, 

Arvika.(Hjelm, 2005. s 19). 

     Ett mindre projekt genomförs gällande FMT-metodens inverkan på normalt leverne 

genomförs vid Musikterapiinstitutet. I detta projekt påvisas påtagliga positiva reaktioner 

skriver Lasse Hjelm (a.a.). Året 2003 kommer ännu ett uppmärksammat examensarbete av 

Carina Norberg. Rapporten heter ”Utbrändhet – utmattningsdepression”. (a.a.). 

     2004 uppgår Musikhögskolan Ingesund i Karlstads universitet, varvid FMT-metoden 

härvid får akademisk status. Detta år kommer också en filosofie doktorsavhandling ”Det 

måste få ta tid”. Den är en studie av musikterapeuters verksamhet i skolan, gjord av Anita 

Granberg, vid Centrum för musikpedagogisk forskning (a.a.).  

     2005 publiceras en D-uppsats i magisterutbildning, ”Med musikterapi mot nya mål”, vilken 

handlar om att studera effekten av FMT applicerat på barn som lider av Developmental 

Coordination Disorder, DCD och liknande svårigheter. Studien i D-uppsatsen, utförs av Lena 

Haglund Andrén, leg. sjukgymnast samt diplomerad musikterapeut enligt FMT-metoden. 

Haglund Andrén finner i sin studie att en motorisk förbättring skedde på individnivå för alla 5 

barn som medverkade i studien mätt både enligt FMT-metodens diagnosinstrument samt med 
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Movement Assessment Battery for Children (MABC), (Haglund Andrén, 2005, s 27). MABC 

är ett klassiskt rörelsetest för att bedöma problem i barns motoriska utveckling 

(http://www.psychometrics.ppsis.cam.ac.uk/page/93/motor-impairment.htm). 

 

2.3. Vad går då FMT-metoden ut på?  
 
Enligt Hjelm (2005, s 11) är det grundläggande med metoden är att det är en ickeverbal metod 

där terapeuten arbetar enskilt med sin adept och aldrig i grupp. Terapeuten använder ett 

akustiskt piano för att genom olika musikaliska koder motivera och stärka ett samspel med 

adepten (a.a.).  

     De musikaliska koderna/musikslingorna är uppbyggda på ett sätt som lockar adepten att 

spela på de olika instrumenten. Instrumenten är strategiskt utplacerade i rummet som är 

sparsamt inrett för att inget ska distrahera övningarna (a.a.).  

     Adepten behöver inte vara musikalisk överhuvudtaget, utan Hjelm (2005, s 11)) menar att 

musiken är endast är ett medel i terapin. Han vill använda det bästa medlet för att skapa en 

lustfylld upplevelse för adepten och genom detta utveckla adeptens grundfunktion på bästa 

sätt (Hjelm, 2005, s 189).  

      De olika instrumenten som adepten spelar är trummor, cymbaler och vanliga 

blåinstrument såsom flöjt. Mer ovanliga instrument såsom ACME blåsinstrument används 

också (Hjelm, 2005, s 190)  

     FMT-metoden är till för att utveckla hela människan, på sätt som, samverkan mellan 

perceptionsförmåga, rörelsemönster, kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga 

motorik och perception (Hjelm, 2005, s 189).  

     De olika rörelserna som adepten utför när han eller hon samspelar med terapeuten är till 

för att utveckla hela adeptens neuromuskulära funktion (a.a.). Detta sker genom att adepten på 

sina egna villkor genom utövandet av musik får röra sig på alla sätt som behövs för att just 

deras utveckling ska gå framåt (a.a.). När de utför en viss övning såsom att t.ex. spela på två 

trummor samtidigt fast på olika sätt på den ena trumman, än den andra, så sker en 

neuromuskulär utveckling hos adepten (a.a.). Metoden fungerar genom att skapa kopplingar i 

hjärnan och nervsystemet som inte nått den erforderliga nivån (Hjelm, 2005, s 213.)  

     FMT-metoden har en strikt form för terapeuten att följa - vilka benämns som koder 

(Hjelm, 2005, s 191). En kod är en speciell uppställning med instrument i en viss ordning, 

samtidigt som en speciell musikslinga spelas som är unik för just den koden (Anonym FMT-

terapeut 1).  
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     Hjelm har inspirerats av Piaget (1988, citerad i Hjelm, 2005, s 157) som anger, ”Varje 

utvecklingssteg möjliggöres endast av föregående steg”. Därför utvecklar FMT-metoden de 

utvecklingssteg som ej är utvecklade och möjliggör att individen kommer vidare i sin totala 

utveckling (a.a.). 

     Kriterierna som ska diagnostiseras (för att senare utvecklas) vid en FMT-analys är, 

stabilitet, sidoskillnad, separata sidorörelser, bålrotation, korsrörelser, handutveckling, 

handledsfunktion, modell/logik, perception, koordination hand/fot och helhetskoordination 

(Hjelm, 2005, s 200).  

     ”Insatser i samband med skolstarten kan spåra små och stora avvikelser, spåra 

grundorsaker som vi vet kan ligga till grund för misslyckanden, ligga till grund för 

svårigheter, alltifrån lindrigare art till ytterst allvarliga, samt ligga till grund för sjukdomar 

och åkommor” (Hjelm 2005, s 212.) 

     Koderna är anpassade till barn och vuxnas speciella funktionshinder och indelade i 

kategorier under olika målgrupper (Hjelm, 2005, s 14).  Målgruppen i kategori 1 är 

förslossningsskador, muskelsjukdomar, olycksskador, hjärninfarkter och viss äldrevård samt 

demenser (a.a.).  

     I Kategori 2 finner vi begåvningshandikapp, beteendestörningar, autism och liknande, viss 

psykiatrisk vård, viss äldrevård samt demenser (a.a). Inom kategori 3 återfinns DAMP / 

ADHD / ADD, dyslexi, dyskalkyli, talsvårigheter, koncentrationsproblem, Aspergers 

syndrom, vissa psykiatriska problem samt Fibromyalgi/stressyndrom (a.a.).  

   Inom kategori 4 finner vi självvald FMT-behandling, kroppsbalansering och friskvård (a.a.). 

 

 

3. Intervjuer 
 

3.1. Intervju med anonym FMT-terapeut 1.  
1. Hur fungerar FMT-metoden? 

Funktionsinriktad Musikterapi FMT, är en terapimetod där man med musikens hjälp stödjer 

en individs fysiska, psykiska och sociala utveckling. Begreppet funktion står för en helhetssyn 

på människan det vill säga samverkan mellan perceptionsförmåga, rörelsemönster, 

kroppskontroll, andning och koncentrationsförmåga. Metoden är icke verbal och 

kommunikationen sker med hjälp av instrument.  
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     Terapeuten använder piano – barnet/adepten använder slaginstrument och diverse 

blåsinstrument. Koderna är rörelser plus de specialkomponerade musikslingorna samt en 

uppställning för varje kod och instrumentens placering. Detta ska ge en liksidighet i kroppen.          

     Båda hjärnhalvor ska samarbeta och ge liksidiga rörelser och korsrörelser. De separata 

rörelserna ska också främjas -en och en - samt en annan rörelse med den andra. Adepten ska 

kunna tolka alla intryck med sina sinnen. Att metoden är ickeverbal är en fördel då metoden 

kan appliceras på människor med andra språk.  

 

 

2. Vilken verkningsgrad för individen har FMT-metoden enligt FMT:s eget 

observation/analyssystem? 

Det positiva är ju att se en individ utvecklas och växa som människa. De flesta tycker ju att 

det är roligt att komma till oss för FMT-terapi - både vuxna och barn. Att alltid lyckas och må 

bra leder ju till bättre självkänsla och bättre självförtroende - samtidigt som man hela tiden 

bearbetar människans helhetsutveckling.  

     Vi arbetar utifrån våra observationspunkter i FMT. Observationspunkterna är: Samverkan, 

Stabilitet, Sidoskillnad, Separata sidorörelser, Handfunktion höger/vänster, Handledsfunktion 

höger/vänster, Bålrotation, Totalperception, Fot/hand koordination, Modell/logik, 

Andningskoordination, Helhetskoordination.  

     Vi filmar vårt arbete och för journalanteckningar för varje adept. Detta för att följa 

adeptens utveckling utifrån observationspunkterna inom FMT. Jag träffar ett barn/vuxen 10 

gånger/termin och gör alltid en utvärdering tillsammans med föräldrar/anhöriga och personal.  

      Lite mer om bålrotation: stabilitet/balans i bålen. KFU: Känslan för underlaget, är viktig 

för rotationen. Midjan och nedåt är ett system, och ett annat system uppåt. Bålrotation behövs 

för att kunna vrida överkroppen. Om du är stel så fungerar du ej riktigt. Bålrotationen för ett 

barn börjar utvecklas vid 7-8 månaders ålder - och är vanligtvis fullt utvecklad vid 12 års 

ålder.  

     FMT-metoden har en positiv inverkan på självkänslan. En adept jag hade var inbunden 

med litet kroppsspråk. Hon var ofta arg, men försiktig i sina rörelser, såsom att hon hade sina 

armar nära mot sin kropp. Jag utvecklade hennes bålrotation och KFU. Hon fick sitta på 

balanskudde och använda sina sittknölar. Jag fick igång hennes kropp och hon fick röra sig i 

rummet.10 sessioner passerade och sedan gjordes en utvärdering för henne. Jag såg ett 

underbart resultat! Adepten blev glad och öppen och hejade på andra människor, och kunde ta 

kontakt socialt sett. 
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     Utvärderingen är viktig då vi jobbar med den inom rummet för att stärka adepten enligt 

observationspunkterna inom FMT-diagnosens punkter. Vi undersöker också vad som händer 

hemma i fråga om utveckling - och i samspel med grupper. Ofta kommer mycket positiv 

feedback från nöjd personal och föräldrar.  

     Sessionerna pågår alltid 10 gånger, sen är det tid för utvärdering, och efter det kan det bli 

10 gånger till - och en utvärdering igen.  

     Det enda negativa jag upplevt var att en adept gick tillbaka varje gång i utvecklingen. 

Varje övning fick upprepas på nytt. Det gällde en flicka som inte kunde ta initiativ – hon hade 

svårt för egen handling, samt svårt att läsa av situationer. Det tog väldigt lång tid med 

uppåtgångar och sen tillbakagångar. Barnet ska alltid lyckas, och det gäller att nivåanpassa 

efter varje individ och skapa rum för utveckling. Det blev ett positivt resultat för flickan i 

slutändan. FMT-metoden fungerar verkligen och är jättebra att hjälpa människor med. 

 

3. Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med olika svårigheter?  
  

Man kan genom FMT-metoden skapa förutsättningar för ett barns helhetsutveckling. Detta 

genom att alltid möta barnet på deras egen utvecklingsnivå, och skapa förutsättningar för 

barnet till bättre stabilitet och balans - liksidighet i kroppen.  

     Rums och tidsuppfattning. Bearbeta sina sinnen genom att läsa av visuellt: urskilja och 

diskriminera rummet, auditivt: urskilja och diskriminera ljud, proprioceptivt: att veta hur 

långt, hur hårt, att avväga sina rörelser vestibulärt: att ha balansen i kroppen samtidigt som 

man utför t.ex. en rörelse. Andningskoordination: andningen inordnad i kroppens rörelser. 

När barnet kan automatisera sina rörelser utan att hela tiden behöva tänka på vad som ska 

göras. Då har utveckling skett. 

     Terapeuten skapar förutsättningar för barnet till en egen reaktion, utan andras 

vilja/önskningar eller krav. Egen handling, utan muntliga instruktioner. Egen tanke, utan 

andras ord och förmaningar. Egen planering, utan fysisk påverkan. Det sker genom att 

terapeuten skapar en kontakt, en kommunikation som leder till samverkan och trygghet - att 

allt ser likadant ut, och ur likheten bygger man utveckling genom stimulans.  

     Stimulans genom att flytta, höja, sänka instrumenten, ge nya trumstockar, sitta på olika 

stolar, sittbollar, balanskuddar. Stå upp, gå. Om barnet hela tiden får lyckas så blir barnet 

motiverat och detta leder till UTVECKLING. FMT-metoden medger att adepten ej kan 

misslyckas.  
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     Under -91 till -94 så arbetade jag med grava funktionshinder inom allt från vanliga skolan 

till äldreomsorgen. Jag arbetade med jättemånga människor på olika nivåer. I vissa fall blir 

arbetet på en annan nivå - som med en trafikskadad kille jag hade hand om, vilken i början låg 

till synes sovande - dag ut och dag in.  

     Under första sessionen fick jag kontakt med honom, då han svarade mig genom att blinka 

med ett öga. Veckan efteråt låg han tillsynes sovande igen. Jag spelade en likadan 

melodislinga som förra gången för att skapa trygghet – tre stycken melodiska toner där den 

fjärde saknades. Han blinkade med samma öga igen som svar. Därefter fick han svara genom 

att pusta ut luft. Då satte jag en flöjt till hans läppar, vilket medgav att han fick ton i flöjten. 

Då öppnade han båda ögonen samtidigt, vilka sedan länge varit helt slutna. Hans assistent grät 

när hon såg detta. Han började blåsa i flöjten regelbundet.  

     Rent praktiskt i hans vardagliga liv kunde han börja äta själv utan sondmatning. Hans 

assistenter frågade vad jag hade gjort. De berättade att de arbetat med honom under 8 års tid, 

och att han hela tiden legat nedsjunken i ett sömnliknande stadium. Detta är ju på en helt 

annan nivå än den som oftast förekommer inom förskolan. 

 

3.2 Intervju med anonym FMT-terapeut 2 
1. Hur fungerar FMT-metoden? 

 

Det är en neuromuskulär- eller sensomotorisk metod som bygger på att man arbetar med 

helhetsutvecklingen hos en person. Att man stärker grundfunktionen. Sen är det väldigt olika 

då det kan vara att någon person har en cp-skada eller ett gravt multihandikapp, eller 

fibromyalgi. Stressrelaterade sjukdomar kan det också vara fråga om – därmed är det ett 

väldigt brett användningsområde för FMT.  

     FMT-metoden går ju ut på att jag i egenskap av terapeut tar emot en adept i en 

terapisituation. I FMT-arbetet kallas det för en adept. Jag tar emot adepten i ett rum och sen 

använder jag mig av piano. Den person jag arbetar med använder trummor och cymbaler, 

vilka jag ställer upp efter olika system - beroende på vad vi ska jobba med. Sen använder jag 

mig av musikkoder, inte musikstycken, utan ganska korta melodislingor som jag spelar. Jag 

lägger an en ton, sen inväntar jag att adepten börjar spela, och när adepten spelar så följer jag 

med. Adepten bestämmer takten, men det är jag som styr funktionerna, så det är en 

samverkan.  
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     Det första du ser till att göra är att skapa kontakt och skapa en samverkan i 

terapisituationen. Det kan gå jättesnabbt, men det kan också ta lång tid, beroende på om 

adepten har en stor funktionsnedsättning - innan kontakten erhålles. När man har kontakt 

jobbar man med musiken till medel för att utveckla funktionerna. Vi jobbar också en del med 

blåsinstrument för att syresätta kroppen - och andningen är ju också viktig som del i helheten.        

     Då är det inte så att man sitter och spelar melodier på de blockflöjterna vi använder inom 

FMT. Jag har en blockflöjt för varje ton. Det är därmed en hel rad med blockflöjter i vilka 

adepten blåser i en i taget, och får en ny ton ur varje flöjt. Det är inte själva instrumentet i sig 

som är viktigast - utan det är själva andningen.  

     Jag använder även blåspipor, vilka även används under jakt på vilt. En del av dessa 

blåspipor är ganska svåra att blåsa i. De är av fabrikatet ACME, men kallas för lite olika 

namn. En låter som ett tåg, visselljud eller som en anka. Då använder jag och adepten varsin 

blåspipa. Jag har en i munnen och adepten har en i sin mun.  

     Under dessa sessioner försöker jag skapa ett växelvis spel - både för att det ger turtagning 

och samspel - och även för att ytterligare stimulera andning och jobba med magen och flåset. 

Terapeuten använder inte flöjt utan bara blåspipan med ankljudet. Jag spelar aldrig flöjt för 

någon - utan bara som ett medel i terapi. Den enda gången jag använder blåsinstrument är när 

jag använder ACME-instrumentet med ankljud, och då spelar jag piano samtidigt.  

     Vidare är uppställningen av trummorna jätteviktig. Vi följer vissa kriterier – vilka du kan 

läsa om i Lasse Hjelms bok. Vi använder oss av ett schema: en analystabell. Och jag brukar 

filma terapisessionen, eftersom det ger mig möjlighet att se filmen efteråt, och därpå fylla i 

analystabellen. Jag vill inte anteckna under tiden jag utför FMT, för då stör det terapiarbetet.     

     Det är skönt att filma sessionen, för då vet jag att adepten inte behöver fundera på vad jag 

håller på med, ifall jag skulle ha suttit och antecknat under sessionens gång.  

     Lasse Hjelm vill komma bort från värderandet under terapisituationen, och att metoden är 

icke verbal, är en stor del i FMT-metoden. Det innebär att jag inte säger något, och inte ger 

instruktioner. Det är delvis för att man ska göra sin egen utveckling. Jag tror på tanken i det 

icke verbala, att om någon säger till dig vad du ska göra, blir följden en annan sorts 

utveckling, än när du själv kommer på hur du ska göra något.  

      En annan viktig del av det icke verbala, är att adepten inte får samma krav på sig. 

Eftersom det aldrig blir uppenbart för adepten att den misslyckats - även om jag som terapeut 

ser att adepten inte var mogen för en viss bit – genom att den biten inte funkade. Och det är 

positivt, för det märks väldigt tydligt när jag har elever vilka har ett utåtagerande beteende, 

eller om de har låg uthållighet/svagt självförtroende.  
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     I dessa fall är de mycket vana vid att få tillsägelser, för att de inte sitter still på stolen eller 

inte gör som man säger - därmed förväntar de sig att jag ska ge tillsägelser också. Då kan 

dessa adepter provocera för att få en reaktion. ”Jag hade en kille som varje gång när han 

skulle lämna tillbaka trumstockarna till mig hade spottat på dem innan han lämnade över dem, 

för att jag skulle bli arg - eller så kastade han i väg trumstockarna i rummet” 

     De regler jag har under FMT-sessionerna är dels att man får inte röra pianot - och då 

räcker det ofta att man sätter en hand mellan adepten och pianot för att markera. Vidare är att 

ingen får skada sig själv, eller skada mig, men där mellan så styr jag bara med min kropp helt 

enkelt.  

     De här barnen - vilka är vana att hamna i dessa situationer av att bli tillsagda - har jag 

upplevt att de känner en otrolig befrielse med det icke verbala inom metoden. I början blir de 

väldigt störda, när de inte får den reaktion som de söker. Men efter ett par gånger upphör de 

att provocera, då är det borta det där sökandet, och då kan man börja jobba för ett samspel. Då 

har jag känt att, YES! Det här är rätt för dessa adepter - en skön känsla! Att de kan slappna av 

och känna att det inte uppstår någon konflikt. De kan släppa konfliktbiten, och då är det lätt 

att fokusera på det vi verkligen ska hålla på med.  

     När det gäller FMT-kriterier, är de olika för vad man ska jobba med hos adepten. Men det 

är sådant som stabilitet och att mäta skillnader i kroppen - samt att kunna korsa rörelser. Hur 

man kan sitta och hålla upp sin kropp, samt hur man gör handrörelser. Och även vilken grad 

av perception adepten äger.  

      Till exempel - kan jag se om jag jobbar med någon där jag flyttar instrumenten i sidled 

från personen. Då kanske adepten inte hittar instrumenten helt plötsligt. Därav vet jag att den 

adepten har en väldigt snäv perceptionsförmåga - och då kan vi alla förstå hur det är i deras 

vardagssituation i skolan.  

     Angående de musikaliska koderna är dessa enkla och inte avancerat att förstå. Koderna är 

melodiska och varje kod hör till en uppsättning av instrumenten. Man kan kalla koderna för 

enkla melodislingor. Syftet med melodislingorna var - att när Lasse skapade metoden, hade 

han varit ute och arbetat med musik inom åldringsvård och med människor med 

funktionshinder – och då märkte Lasse av negativa associationer då han spelade välkända 

melodier för vissa människor. Därav fick han tanken att han tyckte det var bättre att musiken, 

i hans FMT-metod, var helt neutral så ingen kunde få negativa associationer av den. Följden 

blev att hans musik inte tar bort fokus från terapin. Idag är det i stort sett samma 

melodislingor som Lasse Hjelm uppfann. Några av dem har utvecklats - men i stort sett är de 

samma såsom de ursprungligen var.  
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      Likadant såsom ursprunget är även speciellt upplägget angående rum och adept. Första 

sessionen med en ny adept gör jag ett test och går igenom olika uppställningar. Då finns det 

en uppställning jag brukar börja med. Där ger jag en handgriplig instruktion. Därefter lämnar 

jag över trumstockarna och visar en enda gång hur jag tänkt, men bara en gång - och om 

adepten fortsätter spela - hakar jag direkt på med pianot. Adepterna är oftast väldigt lyhörda. 

Om de däremot inte spelar hur jag tänkte - svarar jag inte på pianot. Då känner man av 

situationen ett tag och sedan prövar jag att lägga an en ton på pianot. Därefter kanske det blir 

tyst igen. Då börjar adepten experimentera efter ett tag. Och om de gör de rätt så svarar jag 

med pianot. Efter detta är samspelet igång.  

     Om adepten är på en väldigt tidig nivå får jag följaktligen börja väldigt enkelt. Kanske bara 

med en trumma och en trumstock. Därefter får jag bygga ut koderna - och det gör man så 

snart som möjligt.  

     Det kan vara ett ackord jag börjar med. Vilket hänger ihop med koden. Och när adepten 

svarar - spelar jag en slinga. För varje trumslag adepten gör svarar jag med pianot. Om 

adepten stannar - stannar jag. Om de spelar jättefort - spelar jag jättefort. För varje slag som 

adepten spelar - spelar jag en ton eller ett ackord. Det är en rytm vi vill ha ur detta. Alla vill ha 

en rytm och därav blir det ofta ett spel - i samspel. Det blir musik väldigt snabbt.   

     Om adepten är multi-funktionsnedsatt, sitter i rullstol, och därmed kan utföra väldigt lite 

rörelser. Då kan det bli samspel med rörelser eller blinkningar. I de fallen jobbar jag med 

väldigt små reaktioner från adepten. Då blir det inte lika musikaliskt. Men annars låter FMT 

helt likt musik. Annars kan målet vara att få en samverkan om jag och adepten inte kan spel. 

Men om det går försöker jag sätta något i handen på adepten, så hon eller han kan spela. Ofta 

kommer man inte dithän i terapin. Men det kan bli att adepten klarar av ett slag till slut.     

       Trumstockarna är speciella eftersom de har olika tjocklekar och storlekar. Helt vanliga 

trumstockar kan användas inom FMT, men sen finns en mängd olika. Du kan tillverka 

trumstockar själv, men sen finns även specialtillverkade. Du kan behöva väldigt korta till 

småbarn. Olika former till olika ändamål - trekantiga eller runda - eller tillverkade för att 

jobba med båda händer samtidigt.  

     Du kan jobba med ett handikapp där adepten har en cp-skada och där kan det vara svårt för 

adepten att hålla trumstocken rakt. Då finns specialtillverkade trumstockar adepten kan hålla i 

ett snett grepp på pinnen, men trumpinnen blir rak mot trumman ändå. 

 

 2. Vilken verkningsgrad för individen har FMT-metoden enligt FMT:s eget 

observation/analyssystem? 
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Det har alltid en positiv verkningsgrad, det har jag sett i alla de fall jag haft. FMT har alltid 

varit positivt för alla mina adepter på olika plan. Det har varit något negativt en enda gång. I 

det fallet hade jag hade en adept vilken var väldigt ljudkänslig och trummade väldigt hårt. Då 

fick han använda öronproppar, och det är egentligen inte så bra eftersom han inte får samma 

upplevelse auditivt då. Men det gick över. Han vande sig vid ljudet, och efter ett antal gånger, 

kunde han plocka ur öronpropparna - och vi kunde jobba vidare.  

     Inom FMT-kriterierna kan vi finna att en person har svårt med inom kriteriet stabilitet. Till 

exempel att personen har svårt för att använda sin muskeltonus för att sitta upp. Då kan vi 

med FMT-metoden utveckla personens funktion till en i de flesta fall visar en positiv 

utveckling.  

      Det är en jätteviktig del inom skolan att man känner att man lyckas. De personer vilka 

behöver FMT väldigt mycket - är de vilka befinner sig i ”gråzonen” inom skolan. De barn 

vilka inte har diagnos. Dessa kanske går i särskolan och ofta misslyckas på många sätt. När 

jag jobbat med sådana barn har jag märkt att FMT kan stärka dem helt otroligt. Dels att jobba 

med musik och instrument - men dels att det är en positiv upplevelse för barnet. När vi jobbar 

fysiskt - börjar det hända saker, kroppen vidgas, den öppnar upp sig. Det händer även 

psykologiska saker.  

     Dessa barn kan gå från mig och känna – det här jag gjorde jag bra - jag har inte 

misslyckats - det är jätteviktigt inom skolan. Det kan handla om familjer där det låst sig - vi 

försöker hitta åtgärder i skolan - det har gått snett att finna lämpliga åtgärder och föräldrarna 

är negativa till allt. Då är det bra med musikterapi - för det är ofarligt. Musik upplevs positivt 

och bra. På den aktiviteten kan man gå!  

     Och det brukar både barn och föräldrar i dessa familjer vara positiva till. Och just den 

egenskapen är en sak vilken gör att jag tycker är bra med FMT. Jag kan även tydligt visa att – 

”nu har vi jobbat med den här biten”. Jag kan visa att – ”ditt barn orkar bara sitta på stolen i 

5min, därefter orkar inte ryggen hålla upp kroppen - nu måste vi göra just de här, och de här 

åtgärderna inom FMT. Det tycker jag är jättebra. 

      Jag tänkte igen på det här med att lyckas. Det är jätteviktigt.  

På tal om att sitta - är det viktigt att kunna sitta - att sitta på sittknölarna som Hjelm uttrycker 

det. Därför har vi en speciell stol inom FMT - vilken är ergonomiskt utformad, och kan höjas 

och sänkas. Man får en mer rak hållning. Jag sätter saker under adeptens fötter, olika 

träklossar. Och gymnastiksaker under stussen, vilka kallas fitballs. Detta gör jag för att jobba 

med balans och hållning.  
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     När det gäller småbarn/förskolebarn, använder jag små barnstolar, vanliga trästolar köpta 

från Ikea. Små barn måste nå ner till golvet och kunna sitta på sittknölarna. Stolen vi använder 

för de vuxna är ergonomisk, och har ett ryggstöd som är justerbart. Sitsen är viktig då den går 

att ställa in till du får exakt den ställning som du vill ha.   

       Man kan tänka att utifrån alla dessa kriterier inom metoden, kan man utveckla de 

grundfunktioner vilka behövs, och det är ofta på så sätt att de alla hänger ihop.  

      Jag har sett att det är väldigt vanligt att mina adepter börjar klia sig i nacken - då tänker 

jag - Jättebra! För det är ett tecken på att det är nerver som är stimulerade. Då händer det 

saker i kroppen . Det är rätt stimulans vilken behövs i kroppen för att utvecklingen ska gå 

framåt. Det finns inga vetenskapliga belägg för just denna effekt, att någon kliar sig i nacken. 

Men jag vet att det är känt inom metoden, det är genomgående känt att många vet att det 

förekommer. Det finns inte så mycket vetenskap inom FMT. Men det är på gång.  

     Anita Granberg är väldigt framstående inom FMT-metoden. Hon har bedrivit vetenskaplig 

forskning om FMT-terapeuters arbete inom skolan, bestående av en avhandling som hon 

doktorerat på. Den avhandlingen är ganska ny. Jag vet även att det är på gång med mer 

forskning. Det man inte lyckats med än är att forska rent medicinskt. Någon har gjort en 

magisteruppsats där hon jobbade med en arbetsterapeut och försökte mäta resultaten 

medicinskt. Försök har gjorts att mäta hjärnfunktionen medan man utför FMT. Men det finns 

ingen klar forskning.     

    Internationellt är FMT-metoden spridd – mest till Japan just nu, men också till Italien. 

Personer från andra länder har varit här och utbildat sig och tagit med sig metoden hem, men 

mer forskning behövs. Dock är Anita Granbergs, Det måste få ta tid, vetenskaplig - och en bra 

början. Jag känner även till några projekt med socialstyrelsen. Men de är inte vetenskapligt 

förankrade. 

 

3. Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med olika svårigheter? 

 

Det är en väldigt övergripande fråga. Man behöver titta på vad - eller vilka mål man tänker på 

att uppnå i det läget. Är det ett mål att kunna delta i en grupp eller sitta med i en samling, då 

kan det vara koncentrationen eller uthålligheten det handlar om. Eller om de är att det kan 

vara saker i perceptionen vilket gör att barnet inte kan sitta med i samling. Då kan FMT göra 

att det blir så till den grad positiva effekter hos barnet - att det går bättre för barnet att göra 

detta. Det kan handla om motoriska nedsättningar också, att barnet har svårt för 

rörelsemönster.  
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     Något jag tänker på nu - jag har jobbat med en enda 5åring, annars har jag inte jobbat med 

så små barn - men jag tänker på en annan terapiform som är Hjelms uppfinning. MUISK - där 

utgår man från 6åringar.  

     Namnet MUISK är något förlegat i nuläget, men står för Musik Inför Skolstarten. 

Nuförtiden startar ju skolan vid sex års ålder, därav lite förlegat namn, men tanken är att 

använda sig av musikterapi. Att jobba regelbundet med musik för 6åringarna. I denna 

terapiform börjar du med ett test, likt en FMT-terapi situation, där du testar varje 6åring 

individuellt. Därefter jobbar du med MUISK-verksamheten, vilken är mer upplagd på det 

sättet som en gruppaktivitet med sång och speciellt utarbetade rörelsesånger. Inte heller inom 

MUISK pratar man.  

      Du tar hjälp av personal som utför rörelserna. Barnen är inte vana att jobba icke verbalt – 

därav händer det att de under första gången/gångerna bara ligger ned på golvet. Efter ett par 

gånger har oron lagt sig, och barnen skapar själva lugnet som behövs. Efter detta jobbar man 

en termin med MUSIK - och sen utvärderar man. Då kan man se de barn vilka kan behöva 

FMT, och erbjuda dem det innan skolstart. Detta koncept är något jag verkligen tror på. 

MUISK är jättebra. Det är roligt, och det skapar ett lugn, även efteråt. En lärare jag känner 

till, kände sig väldigt lugn och tillfreds efteråt. 

       Många mål kan uppfyllas med FMT, även individuellt. Man kan inte med säkerhet 

fastställa att FMT hjälper för att nå målen strävansmålen inom förskolan - då det inte finns 

vetenskap nog på området. Men metoden kan vara till stor hjälp. 

       En annan sak jag kommer att tänka på är detta med samspel och turtagning . Det är något 

vilket i den åldern, och upp i åldrarna, påverkar skolarbetet mycket. Och där kan du jobba 

med FMT med på ett bra sätt. Det är viktigt för att kunna delta i olika verksamheter.  

      Inom området självkänsla, finns mycket positivt att hämta inom den biten. Självkänsla 

genom att få lyckas. Genom att både få uppleva framsteg inom terapin, och att få uppleva en 

positiv situation.  Att känna att man kan något. Adepten kan ju aldrig göra fel – vilket är 

viktigt. 

     Vidare inom området självkänsla, har jag märkt mycket positiva effekter för mina adepter. 

De får en kroppsuppfattning och blir stärkta i sin självkänsla. Det logiska tänkandet grundar 

sig på att ha en förståelse och skapa sammanhang. Och det tänket återfinns inom FMT. Har 

man inte grundfunktionerna i sig själv, blir följden att det finns delar som inte fungerar. Om 

du arbetar med perception - ger det kanske att du plötsligt kan se sammanhang, strukturer och 

mönster - vilka du inte kunde se förut kanske.  

       Inom fibromyalgi - har FMT-terapeuter tagit sig an adepter, där de har fått visa med kryss 



18 
 

var de har ont. Det har visat sig att de blir mer smärtfria med FMT. 

      Jag har inte jobbat med demenser själv men många FMT-terapeuter, säger att de sett 

många skillnader i vakenhetsgrad och samspel. 

Jag har arbetat med olika syndrom - utvecklingstörning, autism dyslexi, ADHD. Och även 

barn vilka inte har diagnos, men koncentrationssvårigheter. 

     Det som är positivt med musikterapi inom skolan är att man blir del i samverkan kring de 

här barnen - att man kan tillföra något till exempelvis – elevhälsoteam där man arbetar ihop 

med kuratorer, sjuksköterskor och specialpedagoger. Musikterapin kan tillföra väldigt mycket 

inom att förstå elevers svårigheter. Det tycker jag är viktigt!  

 

3.3 Intervju med anonym  FMT-terapeut 3.  

1. Hur fungerar FMT-metoden? 

 

Fmt-terapi är en neuromuskulär musikterapiform vilken med musikens hjälp banar väg för 

kroppens normala utveckling gällande perception, kroppskontroll och andning. 

    Terapeuten leder utan ord adepten till önskad bearbetning att överkomma olika hinder i 

personens individuella utveckling.  

    Instrument som används är trummor, cymbaler och vissa blåsinstrument. 

 

2. Vilken verkningsgrad för individen har FMT-metoden enligt FMT:s eget 

observation/analyssystem?  

 

I början av en behandlingsperiod gör vi FMT-terapeuter en observation av olika funktioner. 

Det är bland annat obeservationspunkterna – handgrepp, muskeltonus, perceptionsvidd, 

auditiv uppfattfattningsförmåga. Vi har olika punkter vilka vi bockar av i den lista vi har att 

följa för att undersöka de nämnda observationspunkterna. I den analysen ser vi vilka bitar vi 

ska jobba vidare med.  

       Inom FMT-metoden har vi en behandlingsperiod om minst 10 sessioner, uppdelat på ett 

terapitillfälle i veckan, där längden på varje session varar cirka 20 minuter. Vi vill gärna filma 

varje session för att se adeptens utveckling, och vi vill även göra regelbundna kontroller enligt 

observationssystemet för att kunna följa utvecklingen.  

      I mitt examensarbete arbetade jag med en adept. Den adepten hade en födselskada, en cp-

skada, samt var även autistisk. Adepten och jag träffades ett trettiotal gånger. Ett typiskt 
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kännetecken för den form av autism, vilken min adept hade, är ett väldigt frekvent vaggande 

av den egna kroppen. Det kan vara att personen vilken har autism, känner trygghet av 

vaggandet och är lite i sin egen värld. I slutet av de trettio sessionerna bestående av FMT-

terapi hade adepten helt slutat att vagga sin kropp, samt börjat ta eget initiativ.  

     Adepten hade innan FMT-terapin inte kunnat ta egna initativ alls. Och det egna initativet 

adepten visade var inte fråga om adepten härmade någon rörelse jag gjorde, utan personen 

kunde själv ta ett helt eget initiativ till att spela sina instrument. Adepten kunde i det läget 

även visa upp en ny förmåga att kunna fokusera på flera ting, från att bara kunnat fokusera på 

ett enda ting. I detta fall kunde adepten följaktligen spela på två instrument samtidigt, istället 

för att innan FMT-terapin, endast haft förmåga att spela på ett enda instrument. Där ser vi 

tydligt att en utveckling ägt rum.  

 

Frågeställning 3. Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med olika svårigheter?  

 

I min utbildning till FMT-terapeut fanns en terapiform som heter MUISK – Musik inför 

Skolstarten. Där jobbade vi med musiken och innehållet i FMT-terapin applicerat på en grupp 

förskolebarn. Barnen får genom MUISK lära sig att samverka i grupp på olika sätt, till 

exempel att vänta på sin tur, och att behålla sin koncentration på samspelet. Även inom 

MUISK gör vi en observation av varje förskolebarn liknande det vanliga FMT-terapi-

observationssystemet.  

     Under den observationen kan vi upptäcka förseningar och bitar vilka behöver utvecklas 

hos förskolebarnet innan skolstarten. Då kan vi jobba med det barnet enskilt och använda 

vanlig FMT-terapi. Barnet kan efter observationen under MUSIK ha upptäckts ha olika 

problem, så som problem med att sitta still, problem med handgreppet, eller att barnet har 

problem med den visuella eller den auditiva perceptionen. Problem med barnets handgrepp 

avhjälper vi med att barnet får spela på trummor och cymbaler med olika sorters trumstockar 

vilka är utformade för att träna händerna. 

     MUISK ger dels träning på samspel i grupp, men dels får barnen en rolig stund på egen 

hand, när de får spela på instrumenten tillsammans med mig i FMT-terapins regi. När de är 

ensamma med mig, och ickeverbalt, får gissa sig till vad de ska utföra med sina instrument.  

 Att utföra FMT-terapi tycker barnen är nöjsamt- då de får spela instrumenten i enskildhet 

utan några störande moment. Alla störande moment och inslag är frånvarande och det finns 

inget rätt och inget fel i FMT-terapi.  

     Under min utbildning till FMT-terapeut hade jag praktik där jag använde MUSIK 
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tillsammans med förskolebarn. Jag samarbetade med dessa barns förskollärare och kunde 

jämföra mina analyser jag gjorde på barnen under MUISK:en – med deras förskollärares 

erfarenheter runt barnen. Det var mycket intressant. Det gav en mer komplett bild runt varje 

förskolebarn – vilket var jättebra. Utvecklingen för ett enskilt barn är mycket synbar genom 

att se utvecklingen från att ett barn inte kan sitta still på en stol till att barnet kan sitta still på 

en stol utan problem.  

 

 

 

 
 

4. RESULTAT 

 

I det här avsnittet kommer resultaten av de kvalitativa intervjuerna redovisas. Ett kort 

sammandrag av resultaten visar en positiv utveckling för alla individer vilka undergår FMT-

terapi. Både intervjuerna, samt den litterära delen i avsnittet bakgrund visar positiva resultat 

för människor vilka undergår FMT-terapi.  

     I resultatdelen har jag även valt att presentera FMT-metodens upphovsman ,Lasse Hjelms, 

teorier. De bildar en grund att jämföra praktiskt mot resultaten i de kvalitativa intervjuerna för 

att uppnå syftet i den här undersökningen om huruvida förskolebarn med varierande problem 

kan erhålla hjälp genom FMT-terapi. Barn med varierande problem att hänga med i 

förskolans olika aktiviteter - vilka i uppsatsen benämns ”barn i gråzonen” – vilka kan vara 

svåra att diagnostisera eller ännu ej har erhållit diagnos över sina funktionsnedsättningar.  

 

 

 

4.1. Frågeställning 1: Hur fungerar FMT-metoden? 
 

Det finns två svar på den frågan – dels hur FMT-metoden ska hjälpa en människa och dels hur 

den fungerar rent tekniskt inuti människan för att nå resultatet. Därav presenteras båda svaren 

nedan. 

 

Resultat enligt fråga 1: 
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FMT-metoden syftar till att höja de nedsatta delfunktionerna hos en människa och därmed 

höja hela den totala funktionen.   

     Det sker genom att stärka de kopplingar i hjärnan och nervsystemet vilka inte nått 

erfoderlig nivå. Rent praktiskt sker den terapeutiska verkan genom att följa ett strikt 

kodsystem för uppställning av olika instrument för att träning ska ske exakt där det behövs, 

och möjliggöra en delutveckling - och därefter en totalutveckling.  

     Intervjupersoner har även de besvarat båda frågorna vilken upphovsfrågan banar väg för. 

De ger svar till vad FMT-metoden har till syfte, samt hur den fungerar . 

     Två av de anonyma FMT-terapeuterna jag intervjuat, anger att FMT-metoden är en 

neuromuskulär metod, och att det är på det sättet den rent praktiskt fungerar. Den tredje säger 

att metoden arbetar i hjärnan och ger en ett samarbete mellan hjärnhalvorna och en därmed en 

balans. På frågan om vad FMT-metoden syftar till svarar majoriteten av dem att metoden skall 

stärka grundfunktionerna och helhetsutveckla individen.  

 

 

 

4.2. Frågeställning 2: Vilken verkningsgrad för individen har FMT-
metoden enligt FMT:s eget observation/analyssystem?  

 

Resultat enligt fråga 2. 
 

Enligt kriterierna för FMT-metoden ska följande kriterier diagnostiseras och analyseras för att 

sedan utvecklas: stabilitet, sidoskillnad, separata sidorörelser, bålrotation, korsrörelser, 

handutveckling, handledsfunktion, modell/logik, perception, koordination hand/fot och 

helhetskoordination. 

     FMT-metoden en hög verkningsgrad för att höja individens funktion enligt FMT-metodens 

diagnos instrument och dess kriterier. Dessa är kopplade och utvecklade ur vedertagen 

vetenskap så som Jean Piagets utvecklingslära – och därmed verklighetsanknutna. 

    Unisont säger de tre anonyma FMT-terapeuterna att metoden ger en kraftfull utveckling 

enligt både FMT-kriterierna - samt är enligt deras personliga uppfattning även märkbar på ett 

otvetydigt sätt. Genom att två av de anonyma FMT-terapeuterna rapporterar en stor skillnad i 

adepternas självförtroende samt att alla tre av de anonyma FMT-terapeuterna upplevt en stor 

utveckling av adepternas motorik i form av en ökad kroppskontroll. 

     Därtill kunde en intervjuperson – anonym FMT-terapeut 3 - se en ny förmåga hos en adept 



22 
 

– då adepten ifråga kunde spela ytterligare ett instrument. Jämfört med att samme adept 

endast kunde spela på ett enda instrument innan den undergick FMT-terapi. 

 

 

 

4.3. Frågeställning 3. Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med 
olika svårigheter? 
 

Resultat enligt fråga 3:  

 

Litteraturen belyser varför det är av yttersta vikt att hjälpa ett barn bli fri från 

funktionsnedsättningar i tidig ålder, eftersom små och stora funktionsnedsättningar annars kan 

vara grunden till såväl misslyckande i skolarbete, samt vara upphov till lindriga eller 

allvarliga sjukdomar.  

     FMT-metoden, och dess variant MUISK (musik inför skolstarten) ger möjligheten att 

upptäcka och avhjälpa detta i förväg och hindra en kedja av misslyckanden och ohälsa hos 

barnen. 

     De intervjuade  anonyma FMT-terapeuterna nämner MUISK så som en god metod att 

upptäcka barn vilka kan vara i behov av FMT-terapi. De menar att MUISK är bra på flertalet 

olika sätt genom att det förenar nytta med nöje. Den stora nyttan är att det tränar barnen på 

samspel i grupp, medan nöjet är att det är väldigt kul och ger energi. Dessutom infaller ett 

varaktigt lugn efter MUISK-sessionen. 

     Alla tre av de anonyma FMT-terapeuterna talar om utveckling och menar att alla barn kan 

främjas och utvecklas på ett gynnsamt sätt genom MUISK och FMT-metoden i ursprunglig 

form.  
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5. DISKUSSION 
 
I min diskussion kommer jag att utgå från frågeställningarna, och då resultaten framställts i 

avsnittet ovan - presenteras de endast kortfattat här.  

Jag ska börja med att bedöma hållbarheten i de resultat jag fått fram. Tillförlitlighetens 

nivå begränsas av det faktum att FMT-metoden är relativt ovetenskaplig i det hänseende att 

det inte finns så mycket vetenskap runt den ännu. Jag tror dock personligen att vetenskapen 

kommer att byggas upp runt denna metod och visa att FMT-metoden kan beläggas 

vetenskapligt. Jag tror också att vetenskapen kommer att visa att metoden är mycket effektiv 

och verkligen utvecklar en individs funktion på ett kraftfullt sätt.  

     Den kunskap som jag erhållit runt metoden har övertygat mig rent personligt om dess 

positiva egenskaper för att främja förskolebarns utveckling.  

     Nu väntar jag ivrigt på att vetenskapen ska ge mig belägg för min tro på att FMT-metoden 

kommer bli en vedertagen och uppskattad vetenskap – vilken medför att den blir ett vanligt 

inslag inom förskola och skola.  

Även om jag har en stark positiv känsla för denna metod, har jag strävat efter att vara objektiv 

och arbetat utifrån vetenskapliga normer under min undersökning för att bibehålla 

reabiliteten.  

     Jag har därför låtit noga utvald fakta i litteraturen, samt intervjupersoner med gedigen 

erfarenhet, ge en god reabilitet till undersökningen av FMT-metoden.  

     Validiteten har även den varit ett mål under undersökningen och jag känner att jag nått det 

målet med en sann och heltäckande bild av FMT-metoden. Generaliserbarheten har även den 

varit i mina tankar, och jag har inte använt några personer jag personligen känner för 

intervjuerna.  

     I min första frågeställning ställer jag frågan, Hur fungerar FMT-metoden?  

Här ger Hjelm svaret att FMT-metoden är en neuromuskulär behandlingsmetod, som enligt 

min tolkning höjer hela funktionen hos individen då den siktar in sig på de delar som halkat 

efter under utvecklingens gång. Metoden utvecklar dessa delar/funktioner och medger att 

utvecklingen för hela individen kan fortgå utan tidigare hinder. Det hindret undanröjs och det 

öppnar upp för en total utveckling.  
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Vad har jag då funnit för belägg för detta? Jag har funnit att det med stor sannolikhet är 

en metod som verkligen fungerar på ett övergripande sätt. FMT-metoden är heltäckande och 

utvecklar både det fysiska och psykiska hos en människa. 

     Hur den fungerar rent tekniskt är även det en del av frågan. Enligt min tolkning utifrån att 

jag analyserat litteraturen, men framförallt de kvalitativa intervjuerna, fungerar den genom att 

öva upp sambandet/samspelet mellan nervbanor, från kroppen till hjärnan, och inuti hjärnan. 

     Den terapeutiska verkan sker genom att adepten får röra sin kropp enligt FMT-terapins 

koder. Dessa koder sker genom strikt regelmässighet. De är en bruksanvisning för FMT-

terapeuten att följa – och en lika strikt bruksanvisning för adepten angående att röra sin kropp 

- genom att spela på det instrument vilket bestäms av koden. FMT-terapeuten är dock den 

vilken väljer kod för sin adept.  

     Men FMT-metoden har ett diagnossystem vilket tydliggör vilken sjukdomsbild eller 

funktionsnedsättning adepten har. Och koderna/bruksanvisningen är därefter skräddarsydd för 

att avhjälpa problemen i just den kategori av sjukdomsbild/funktionsnedsättning inom vilken 

adepten behöver höja sin funktion. 

     Nervbanorna hos adepten är i vissa delområden nedsatta i funktion, och på grund av detta 

har hela individen blivit drabbad av en nedsatt totalfunktion. Utvecklingen har på en del av 

individens/adeptens plan stagnerat och inte kunnat utvecklas vidare. Vilket ger följden att 

andra plan hos individen har drabbats i sin utveckling. Endera har de andra planen inte 

utvecklats alls, eller så har de utvecklats delvis. Vissa plan har utvecklats till fullo. Men den 

totala funktionen hos individen blir på grund av detta i obalans.  

De plan jag talar om följer FMT-kriterierna – vilka i sin tur är uppbyggda enligt 

vetenskapligt vedertagna namn till exempel – motorik. Dessa kriterier blir aktuella i min andra 

frågeställning nedan. 

     Fråga 2: Vilken verkningsgrad för individen har FMT-metoden enligt FMT:s eget 

observation/analyssystem?  

Kriterierna som verkningsgraden kan mätas genom är, stabilitet, sidoskillnad, separata 

sidorörelser, bålrotation, korsrörelser, handutveckling, handledsfunktion, modell/logik, 

perception, koordination hand/fot och helhetskoordination. Dessa kriterier analyseras vid den 

första behandlingen med FMT-terapi, och får enligt en skala ett värde - siffra att utgå från, 

inom varje kriterie/funktion. Därefter kan utvecklingen följas genom att FMT-teraputen sätter 

en ny siffra – ett nytt värde - baserat på hur FMT-terapeuten upplever att utveckligen pekar 

inom det kriteriet vilket behandlas under en FMT-session. 



25 
 

     Jag känner att jag kommit fram till att det under de allra flesta fall ger en mer eller mindre 

positiv utveckling inom något kriterium inom FMT, för alla individer. Den här utvecklingen 

är heller inte enbart synlig i teorin – ifall vi ponerar att teori i detta fall är ett schematisk blad 

med FMT:s eget diagnossystem där FMT-terapeuten kan sätta ett valfritt värde vilket visar på 

utveckling. Utan helt synbara praktiska bevis blir uppenbara, genom alla de människor vilka 

med egna ögon upplever de positiva resultat FMT-metoden ger (till exempel den djupt 

funktionsnedsatta vilken kunde sluta med sondmatning).  

     Men därtill är FMT-metodens verkningsgrad både mätbar samt överstämmande med 

MABC, vilken är en vedertagen vetenskap för att mäta motoriska färdigheter och dess 

utveckling hos barn. 

     Målet med FMT-terapi beror, och baseras, helt och fullt på vilka funktionsnedsättningar 

vilka adepten har. Den kunskapen har jag fått från mina intervjuade personer – anonym FMT-

terapeut 1 och 2. De menar båda att om funktionen är kraftigt nedsatt vilket en - för exempel - 

trafiksskadad person kan vara. Då blir målsättningen därefter. Att först skapa en kontakt blir 

första målet. Till exempel genom att blinka med ett öga, som i fallet med den trafikskadade 

adepten, anonym FMT-terapeut 1 berättade om. Att starta på en sådan nivå och därefter 

utveckla individen från i princip total funktionsnedsättning - till att fungera till den grad väl 

att adepten kunde äta för egen maskin är en otrolig bedrift.  

     Att inom förskolan ha möjlighet att använda en så pass kraftfull metod FMT-metoden 

utgör - är något jag själv, och flertalet pedagoger och blivande pedagoger, vill ha möjlighet 

till. Jag har uppfattat att många pedagoger med mig är oroade av att kanske hamna i en sits 

där vi inte är tillräckliga för de barn inom förskolan, vilka har svårigheter i motorisk eller 

psykiskt utveckling - barn i gråzonen. Vi har med FMT ännu ett alternativ att använda för de 

barn som är i behov -  men kanske har svårt att få den hjälp de behöver då deras besvär 

kanske ej är uttalade nog för att skolpsykolog ska kännas motiverat att tillkallas.  

     Angående fråga tre: Hur kan FMT-metoden hjälpa ett förskolebarn med svårigheter? 

Och det svar jag tycker mig fått är att metoden kan sättas in enligt MUISK. Den variant av 

FMT vilka är anpassade för yngre barn.  

     MUISK kan enligt FMT-kriterierna, ge en grund och en måttstock för att upptäcka 

förskolebarn vilka kan vara i behov av FMT-terapi. Där får FMT-terapeuten en första chans 

att föreslå och påbörja FMT-terapi för ett eller flera barn ur en grupp barn vilka erhåller 

MUISK – och kan därpå utveckla hela barnets funktion med FMT-metoden 

     FMT-metoden hjälper ett förskolebarn genom att möjliggöra en utveckling som kanske 
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inte kunde ha tagit plats om inte FMT-metoden hade satts in. Ett barn kan få den stöd det 

behöver innan skolstart och genom det få en solid bas att utvecklas från.  

     Barnet får möjlighet att genom sin fulla funktionalitet, äga tillgång till hela sin kapacitet, 

utan begränsningar. Barnet får tillgång till ett gränslöst lärande utan störningar från eventuella 

funktionsnedsättningar. Det är det sätt vilken FMT-metoden kan hjälpa ett förskolebarn på.   

     Genom MUISK - vilken alla de tre intervjupersonerna talade om – ger vi dels en hel grupp 

förskolebarn en rolig stund – men även kan vi finna individer vilka skulle gagnas av FMT-

metoden i sin ursprungliga form. 

     Det andra sätten är enligt mina intervjupersoners berättelser - hur metoden får hela 

personen/förskolebarnet att växa. Det är inte bara de kroppsliga funktionerna som utvecklas 

utan det ger även effekt på självkänslan hos adepten. Då kan vi tala om en total utveckling hos 

en människa – ett barn. Den övergripande funktionen för hela individen höjs. När funktionen 

blir automatiserad och ingen tanke behöver ägnas åt den handling eller tanke individen vill 

ägna sig åt. Då har den automatik och den utveckling, anonym FMT-terapeut 1,talar om i sin 

intervju, ägt rum.  

     Ett nytt utvecklingssteg möjliggörs endast av möjligheten att gå vidare från det föregående 

utvecklingssteget – vilket Jean Piagets utvecklingsprincip lärt oss. Låt oss därav bereda fri 

väg för våra barn, att i frihet ta sina utvecklingssteg, inom förskolan med hjälp av FMT-

metoden.   

     Mina slutord för detta examensarbete blir att FMT-metoden är en oerhört sinnrik 

uppfinning skapad av en människa vilken inte verkade ha någon hejd i den vällvillighet han 

önskade andra människor, genom sin skapelse, FMT-metoden.  

     Lasse Hjelm avled tyvärr år 2010 i en ålder av 86 år - och han kämpade in i det sista att på 

olika sätt få sin metod vedertagen enligt vetenskapens kriterier.  

     Jag hoppas, önskar och tror att mitt examensarbete är en droppe i det hav av kunskap runt 

FMT-metoden vilken hjälper till att odödligöra Lasse Hjelms metod – och därmed håller 

hoppets låga levande om att FMT-metoden uppnår vetenskaplig status. Detta hoppets låga om 

att FMT-metoden en vacker dag får det erkännande av att vara den fantastiska och välgörande 

vetenskap jag tror den är. 

     Vilken makalöst vacker dag den dagen blir Lasse!  
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Intervjupersoner 

Anonym FMT-terapeut 1, (2010, 10 oktober). Mailkontakt samt telefonmöte. 

 

Anonym FMT-terapeut 2, (2010, 30 september). Personligt möte. 

 

Anonym FMT-terapeut 3, (2012, 26 december) Telefonmöte. 
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Stort hjärtligt tack till min mammaStort hjärtligt tack till min mammaStort hjärtligt tack till min mammaStort hjärtligt tack till min mamma, min mormor, min mormor, min mormor, min mormor    och till och till och till och till 

Victoria Thomasson Andersson.Victoria Thomasson Andersson.Victoria Thomasson Andersson.Victoria Thomasson Andersson.    

    

Allt gott till er,Allt gott till er,Allt gott till er,Allt gott till er,    

Joe HidénJoe HidénJoe HidénJoe Hidén        
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