
Musikhögskolan	  Ingesund	  671	  91	  Arvika	  
Tfn	  0570-‐385	  00	  Fax	  0570-‐	  804	  38	  
Info@imh.kau.se	  www.imh.kau.se	  

	  

 
 

 
 

 
 
 

Anna-Lena Johansson 
 

 
Anpassa skiftnycklarna 

 
Kommunikation i en ickeverbal metod genom 

hantverk och verktyg 
 
 

 
Examensarbete 15 hp 

 
Utbildningen i  

Funktionsinriktad Musikterapi (FMT) 
 
 
 
 

Datum: 2013–05-24 
Handledare: Barbro Matsson	  

 



	  
	  

2	  

Sammandrag 
 

 

 

I detta examensarbete beskriver jag FMT-metoden (Funktionsinriktad MusikTerapi). Jag 

beskriver även sensorisk integration och innebörden av sinnesintegrering och relaterar det 

till hur arbetet med FMT kan utföras. 

 

Under min praktikperiod har arbetet pågått med flera adepter. Valter som har diagnosen 

Autism och Stellan som har diagnosen Down syndrom, får en närmare presentation här. 

Jag undersöker också om det går att nå fram till dessa personer med denna ickeverbala 

metod, när deras förutsättningar är så olika. Båda har funktionsnedsättningar, men av olika 

slag. Den ena personen har tal och ett gott språk och är t.o.m. flerspråkig. Den andra har 

inget tal alls. Jag vill beskriva hur Funktionsinriktad musikterapi fungerar oavsett 

funktionsnedsättning och förutsättning. 

 

Min första slutsats är att genom en ickeverbal metod, kan jag som terapeut möta alla 

individer oavsett talfunktion eller inte. Min andra slutsats. En individs eventuella problem 

med sensorisk integration, kan observeras i FMT genom att jag som terapeut förstår 

nivåerna i den process som barnet genomgår. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, MUISK, Sensorisk integration, 

Autism, Downs syndrom. 
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1  Inledning  
 

 

 

Jag önskar inleda med en ofta citerad dikt av den danske filosofen Sören Kierkegaard. Den 

heter Till eftertanke. Jag läste den första gången för många år sedan när jag börjat mitt 

arbete som cirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan. Diktens innehåll säger så mycket 

om att bemöta och att kunna hjälpa en människa i sin utveckling. 

 
Till Eftertanke 

 
Om jag vill lyckas 

med att föra en människa mot ett bestämt mål 
måste jag först finna henne där hon är 

 och börja just där. 
 

Den som inte kan det 
lurar sig själv 

när hon tror att hon kan hjälpa andra. 
 

För att hjälpa någon 
måste jag visserligen förstå mer än vad han gör 

men först och främst 
förstå det han förstår. 

 
Om jag inte kan det 

så hjälper det inte att jag kan och vet mera. 
 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan 
så beror det på att jag är fåfäng och högmodig 
och egentligen vill bli beundrad av den andre 

istället för att hjälpa honom. 
 

All äkta hjälpsamhet 
börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa 

och därmed måste jag förstå 
att detta med att hjälpa 
inte är att vilja härska 

utan att vilja tjäna. 
 

Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon. 
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I detta examensarbete kommer det här med att bemöta på individens nivå, vara som en 

slags röd tråd. När Funktionsinriktad Musikterapi utövas är det som att hantverka. Jag är 

uppväxt med verktyg av alla dess slag. Jag har varit med och sett på när pappa valde rätt 

verktyg i det sammanhang som han hantverkade inom. Hur han bl.a. anpassade skift-

nycklarna i arbetet med att dra åt muttrar i olika storlek och att han alltid var nyfiken. Hans 

drivstyrka genom att finna lösningar för att komma vidare och slutligen komma fram till en 

färdig produkt. Det är fördelaktigt att redan som barn få med sig nyfikenheten och en 

positiv envishet i att vilja framåt. Genom detta ges möjligheter som driver på hjulet i den 

egna utvecklingen. I Funktionsinriktad Musikterapi hantverkar man med musikinstrument. 

Det är ett fantastiskt, intressant och musikaliskt hantverk.  

 

 

 

1.1 Musikterapins historia 
 

Här följer en kortfattad musikhistorisk bakgrund vad gäller musikterapi från då till nu. Få 

en bättre hälsa med hjälp av musik ser ut att ha funnits sedan urminnes tider men själva 

arbetssättet med nutida musikterapi har bara funnits i närmare 60 år. Det första förbundet 

för ”Pedagogisk musikterapi” bildades i Norge 1968 (Ruud 1980, s. 8). I Sverige bildades 

”Svenska Förbundet för Musikterapi” 1973 (Ruud 1980, s. 9). Då fanns det endast några 

få pionjärer som utövade musikterapi. Bland dessa fanns Lasse Hjelm. Vid Folke 

Bernadottehemmet i Uppsala, startade Hjelm 1975 ett musikprojekt och hans kommande 

livsverk FMT-metoden skapades. I detta projekt var det fokus på barn och ungdomar med 

förlossningsskador. Hjelms tes ”att spela med – inte för!” växte fram genom denna 

speciella utmaning (Hjelm 2005, s. 15). 

 

Under slutet av 80-talet grundade Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala där utbildningen 

av FMT-terapeuter startades. Detta var 1987 och året efter godkändes utbildningspaketet 

av Ingesunds musikhögskolas linjenämnd. Under 90-talet uppmärksammades FMT-

metoden i olika projekt. Ett av dessa fick stöd av Socialstyrelsen och handlade om att 

utföra Funktionsinriktad musikterapi med psykiskt långtidssjuka som hade diagnosen 
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Schizofreni. Ett annat projekt med samma stöd var riktat mot vuxenhabilitering (Hjelm 

2005, s. 17). 

 

I början av 2000-talet gjordes studier av Anita Granberg ”Tre svenska utbildningar i 

musikterapi” och ”Det måste få ta tid” (Granberg). Den första studien från år 2000 avser 

tre utbildningsinriktningar i musikterapi i Sverige, Stockholmsutbildningen vid Kungliga 

Musikhögskolan i Stockholm, Sjöviksutbildningen vid Sjöviks folkhögskola och FMT-

utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika, Karlstads universitet.  

 

Sjöviksutbildningen är numera nedlagd men övriga finns kvar. Gemensamt för dessa tre 

utbildningar var deras målgrupp med barn och ungdomar i skolan. Den andra studien från 

år 2004 är en filosofie doktorsavhandling ”Det måste få ta tid” (Granberg 2004) som 

omfattar verksamheter i skolan utförd av musikterapeuter. Anita Granberg vid MPC, ett 

centrum för musikpedagogisk forskning, har utfört ett betydande arbete och berikat 

musikterapins historia. 

 

Det är positivt att finna en utförligare information om musikterapi skriven på 2000-talet 

med tanke på att formen ändå funnits redan på pythagoréernas tid ca 500 f.Kr. Pythagoras, 

grekisk filosof och matematiker, grundade under denna tid ett samfund där en religiös 

livsföring kombinerades med vetenskapliga studier. Det pythagoreiska samfundet följde 

lite märkliga regler och som medlem var det bl.a. tabu på att äta bönor och bryta bröd. 

Pythagoras och pythagoréerna hade ett betydelsefullt inflytande på den grekiska filosofen 

Platon. Specifikt var då mysticismen och de matematiska idealen (Filosofihistoria 2013).  

 

Då handlade det bl.a. om att få till en slags ordning av naturens motsatser med att finna 

harmoni genom musik. Intresset var stort för förhållanden mellan siffror och musik. 

Genom talet skapades en ordning och en struktur, så att oordnade saker kom i fas. Dessa 

tankar fördes över till människan och om balansen i harmonin stördes, kunde det leda till 

sjukdom. För att undvika att få harmonirubbningar var det därför redan då viktigt med 

ordning och reda på arbete, matvanor och sömn (Ruud 1980, s. 73). 
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Det är intressant att veta att man då tänkte i dessa banor med tanke på hur vi lever i våra 

dagar. Varför har vi inte blivit klokare kan man tycka? Med tanke på all stress hit och dit, 

alla intryck och allt runt omkring som påverkar människan. Och redan då användes 

musiken som en slags medicin för att hitta tillbaka till den så viktiga harmonin i kroppen. 

Det fanns t.o.m. speciella melodier för att lindra olika tillstånd, både fysiska och psykiska. 

Musiken har använts genom olika behandlingsformer för sjukdom sedan långa tider 

tillbaka. Dyreborg (1972) har delat in uppfattningarna för sjukdom och botemedel, i form 

av musik, i tre delar beroende på tidsepok (Granberg 1997, s. 18). 

 

• Att det fanns en slags magisk uppfattning av sjukdomen som orsakas av onda 

andar. Här utförde en medicinman det terapeutiska arbetet vars mål var att driva ut 

de onda andarna. Till sin hjälp användes då musik av rituell karaktär som riktades 

mot anden som var ond. 

• Att det fanns en religiös sjukdomsuppfattning där ogärningar var orsaken. Här är 

det prästen som är terapeut och arbetar med att blidka guden genom att använda 

musiken i kommunikation med guden. 

• Att det finns en logisk och vetenskaplig uppfattning om sjukdomen. En homeostas-

rubbning som en musikterapeut arbetade med och försökte uppnå en slags känsla 

s.k. katarsis, rening av själen. Detta genom att spela harmonisk musik riktat till den 

som är sjuk (Granberg 1997, s. 18). Exempel på homeostasrubbningar kan vara 

hypoglykemi dvs. lågt blodsocker eller hypokalcemi dvs. låg kalciumhalt i blodet 

(Läkartidningen 2013). 

 

Musikterapins historia är lång och innehållsrik. Det har hänt mycket under resan som 

egentligen hela tiden är pågående. Det finns flera metoder inom musikterapi. Om man 

tänker sig ett träd som har en rejäl stam där det finns musik. Sedan kommer grenarna. En 

gren är aktiv vilket betyder att den som sitter på den grenen själv får spela. Grenen delar 

sig igen och på en kvist utförs musik med improvisation och på en annan kvist spelas 

musik som är färdigkomponerad för ändamålet. En annan gren är receptiv och på dessa 

kvistar lyssnar man till musik antingen live eller färdiginspelad. Så fortsätter trädet att växa 
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med många grenar och kvistar. På grenarna står det t.ex. Amerikansk musikterapi, 

analytisk musikterapi, gestalt- och musikterapi, specialpedagogisk musikterapi, och FMT.  

 

Gemensamt för musikterapier som är aktiva är att musiken kan utföras på olika sätt t.ex. 

genom lättspelade instrument. Det stora musikterapiträdet har under lång tid alltså grenat 

ut sig och nått en enorm storlek. Det ska bli spännande att i framtiden ta del av den senaste 

forskningen kring musikterapi som med dagens teknik och kunskaper kan skapa ytterligare 

kunskaper inom området. En sak är i alla fall likadan genom hela musikterapiresan och det 

är människan. Som Lasse Hjelm skriver inledningsvis i sin bok: ”Jag tänker skriva om 

människan fenomenet människan människan framför mig fenomenet framför mig.” (Hjelm 

2005, s. 5) 

 

 

 

1.2 Min bakgrund 
 

Jag startade min musikaliska resa som liten vid en elorgel. Under skoltiden spelade jag 

flera instrument såsom blockflöjt, gitarr, piano, dragspel, elorgel och kyrkorgel. Jag gick 

musiklinjen på gymnasiet samt ett påbyggnadsår i musik. Vid 16 års ålder började jag att 

åka på div. pedagogikutbildningar/veckoslutsseminarier som arrangerades av Yamaha 

Musikskola. På dessa seminarier gjordes bl.a. praktisk tillämpning av metodiken, grupp-

undervisningsmetodik, ensemblespel, genomgångar av aktuella kursmaterial m.m. Genom 

detta kunde jag på hemmaplan ha hand om små grupper med barn/ungdomar som skulle 

lära sig att spela elorgel eller keyboard. Detta fortsatte jag med i ca 15 år. Det var en rolig 

tid med många fina minnen och duktiga elever.  

 

Våren 1994 fick jag som cirkelledare genom Studieförbundet Vuxenskolan möjlighet att 

bl.a. arbeta med musik på ett dagcenter. Det blev startskottet för mig att använda musiken 

för att på ett annat sätt nå människor med olika slags funktionsnedsättningar. Jag hade 

ingen som helst erfarenhet av att möta dessa personer men det gick väldigt bra. Nytt och 

spännande var det för mig. Jag blev en vandrande speleman som gick emellan olika 
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avdelningar och hus med min skrinda fylld med gitarr, dragspel, sånghäften och div. 

rytminstrument. Det var stora och mindre grupper, äldre och yngre, men inga barn som jag 

mötte. Funktionsnedsättningarna var väldigt varierande men musiken fungerade mycket 

fint i mötet med alla olika individer. Jag anpassade mig till alla och snart hade jag en tjock 

pärm fylld med allas favoritmelodier. Det var mycket glädje under denna tid.  

 

Sedan kom musikpausen i mitt liv 1999–2009. Det var en period då jag endast musicerade 

i en liten omfattning, som att spela på en gruppbostad ca två ggr per månad hösttermin och 

vårtermin. Jag sökte till Sjöviksutbildningen 1996, en musikterapiutbildning på grundnivå, 

och kom in men fick tyvärr tacka nej till platsen. 1997 gick jag en veckolång sommarkurs 

på Framnäs folkhögskola i Piteå. Det var en grundkurs som kallades: Musik för barn med 

särskilda behov. Innehållet var bl.a. musik som kontakt- och kommunikationsmedel, musik 

med specialpedagogisk inriktning, orientering i musikterapi m.m. En kurs som jag har haft 

mycket glädje och nytta av i mitt musicerande. 

 

Men min inre önskan om utbildning inom området har funnits där hela tiden. 2009 

mjukstartade jag med kursen Drama och konflikthantering vid Karlstads universitet. Sedan 

samlade jag tillräckligt med mod för att våga söka till FMT-utbildningen vid Musik-

högskolan Ingesund i Arvika, 2010. Och här är jag nu, mitt i min dröm. Samtidigt med 

mina studier, har jag arbetat heltid som administratör. 

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

I detta examensarbete vill jag förmedla mina erfarenheter från arbetet med två av mina 

adepter under praktikperioden. Jag undersöker också om det går att nå fram till dessa 

personer med denna ickeverbala metod, när deras förutsättningar är så olika. Båda har 

funktionsnedsättningar, men av olika slag. Den ena personen har tal och ett gott språk och 

är t.o.m. flerspråkig. Den andra har inget tal alls. Jag vill beskriva hur Funktionsinriktad 

musikterapi fungerar oavsett funktionsnedsättning och förutsättning. Under min praktik i 
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utbildningen, har jag arbetat med sex personer varav två små barn i fyraårsåldern. Det har 

berikat mina kunskaper att bättre förstå vikten av sensorisk integration. Därför vill jag 

också skriva om innebörden av sinnesintegrering och relatera det till hur arbetet med FMT 

kan utföras. 

 

Mina frågeställningar blir följande:  

• På vilket/vilka sätt kan det ha betydelse om en individ har talfunktion eller inte i 

en ickeverbal metod? 

• Hur kan man i arbetet med FMT observera en individs eventuella problem med 

sensorisk integration? 
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2  FMT-metoden 

 

 

 

FMT är en förkortning av Funktionsinriktad MusikTerapi. Denna form av musikterapi 

utförs ickeverbalt. Den är både neuromuskulär och funktionsinriktad. Det ickeverbala 

innebär att terapeuten inte ger några verbala instruktioner, kommentarer, anvisningar eller 

beröm till sin adept. Individen som får behandling kallas för adept. Det neuromuskulära 

innebär att ”impulser tillförs hjärnan genom muskler och nerver”. Det funktionsinriktade 

handlar om att få en samordning av perceptioner, kontroll på kroppen och andningen 

(Hjelm 2005, s. 11). Behandlingen utförs individuellt och man träffas ca 20 min/vecka.  

 

Jag beskrev tidigare ett musikhistoriskt träd med olika musikaliska grenar. Om vi nu tänker 

oss ett annat kraftfullt träd som står bredvid det ståtliga FMT-trädet men i samma skog. 

Detta träd kallas för MUISK, MUsik Inför SKolan. MUISK utförs inte individuellt utan i 

grupp. MUISK har både utommusikaliska och musikaliska mål som beskrivs i kommande 

stycke. 

 

 

 

2.1 MUISK 
 

MUISK betyder MUsik Inför SKolan. Det är ett utformat program på ca 14 träffar. Det är 

inte detsamma som terapi vilket i arbetet med FMT utförs individuellt. Programmet 

fungerar bra i förskoleklass men även på lågstadiet i skolan. Jag använder även delar av 

programmet i en gruppbostad för personer med funktionsnedsättningar. Från början var 

tanken med denna musikverksamhet enligt Hjelm riktad till sexåringar. En slags för-

beredelse inför skolstarten. I MUISK är det möjligt att i ett tidigt skede se barn som har 

olika mognad och erfarenheter. Terapeuten kan efter MUISK-perioden erbjuda dessa barn 

förutsättningar för stöd och trygghet i utvecklingsnivåerna genom FMT. Det handlar om att 
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kunna se barnen och hjälpa dem med en behaglig skolstart. Det är mycket viktigt att redan 

från skolstarten kunna uppfatta och ta in vad som sägs, och förstå hur man arbetar vidare 

för att nå ett resultat (Hjelm 2005, s. 141). 

 

Det handlar även om en god självkänsla. När individen lyckats med något förstärks en ”må 

bra känsla” i kroppen via hjärnan och därmed också självförtroendet. Då har målbilden och 

resultatbilden blivit som en tavla med guldkant. Tänk vilken skön känsla för barnet att 

känna att han el. hon är med på banan. Denna känsla är även viktig för en vuxen person. 

Det är skönt att slippa att ligga efter, vara osäker och behöva hjälp som individen kanske 

inte vågar fråga om, och kanske dessutom bli ett mobbningsoffer. Därför kan MUISK vara 

en väg att gå när det gäller att stödja barnet i en viktig utvecklingsfas i livet (Hjelm 2005, s. 

143–144). Genom att anpassa programmet, kan musikverksamheten även fungera utmärkt i 

t.ex. särskolan eller som ett senior-MUISK i äldrevården (Hjelm 2005, s. 147). 

 

Hur går det till när MUISK utförs? Gruppen befinner sig i en lokal t.ex. ett klassrum eller 

annan samlingslokal. Det finns stolar till alla deltagare uppställda och klara. I rummet finns 

ett piano som en FMT-terapeut spelar på. FMT-terapeuten har en ”hjälpande hand” med 

sig, t.ex. en lärare, en assistent, eller någon annan som fått tydliga instruktioner innan, vad 

som skall utföras. Denna hjälpande hand kallas för spegel i detta sammanhang. Spegeln har 

ibland ögonkontakt med den pianospelande terapeuten och sitter i rummet så att alla 

deltagarna kan uppfatta dennes rörelser. Man kan säga att spegeln förstärker det som FMT-

terapeuten spelar och sjunger i programmets utformning. 

 

Liksom i arbetet med FMT som utförs ickeverbalt fungerar MUISK på nästan samma sätt. 

Den verbala informationen som ges är relativt liten. Här handlar det om en lekfull 

musikupplevelse. Deltagarna läser av spegeln, härmar och gör sin tolkning. Det finns inga 

rätt eller fel i sammanhanget. Det är av vikt att i verksamheten enbart skapa positiva 

upplevelser. ”Vi skall arbeta med musik – upplevelse – utveckling” (Hjelm 2005, s. 146). 

Programmet är uppbyggt på en termin där ingredienserna fylls på vecka efter vecka. T.ex. 

att det i en sång första träffen sjungs två verser och handen och foten används. Vid sjunde 

träffen används samma sång, men nu med tio verser och fler delar av kroppen 

uppmärksammas. 
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Melodierna och dess innehåll är på en nivå som är anpassad till deltagarnas erfarenheter 

och som på sikt byggs vidare på vilket berikar utvecklingen (Hjelm 2005, s. 146). Det 

handlar också om perception, hur deltagaren upplever situationen i miljön han/hon befinner 

sig i och hur den auditiva utvecklingen påverkas så att individen kan uppfatta när något 

startar och avslutas. Genom de olika rörelser och aktiviteter som utförs med kroppen kan 

deltagaren få en bättre fungerande kontroll, trygghet och uthållighet (Hjelm 2005, s. 145). 

 

I MUISK sjunger deltagarna ett drygt tiotal sånger varje gång. Det förekommer enklare 

dans, olika rörelser och olika ljud skapas. Individuellt spel på enklare instrument 

förekommer också som t.ex. en cymbal eller en ramtrumma, som deltagarna turas om att få 

spela på. Genom olika aktiviteter i programmet kan följande utveckling avläsas: 

• Det grovmotoriska såsom ”hållning/balans/gravitation, koordination” 

• Det finmotoriska såsom ”andning, koncentration/avspänning, uthållighet”  

• ”Uppmärksamhet, minne, kreativitet, auditiv perception/ gehör” 

• ”Gruppdynamik, identitet” (Hjelm 2005, s. 142). 

 

Målet i stort för denna verksamhet är att skapa ett gott utgångsläge för barnet inför skol-

starten. Det finns också mål förutom musiken och med musiken. 

 

”Utommusikaliska mål: 

• Stödja barnens helhetsutveckling. 

• Stärka motorisk utveckling och koordinationsförmåga. 

• Stärka deras perceptionella utveckling. 

• Utveckla deras fantasi och uttrycksförmåga. 

 

Musikaliska mål: 

• Skapa en positiv attityd till musik. 

• Stimulera barnens musikintresse. 

• Föra barnen i kontakt med olika slag av musik 

• Ge barnen delaktighet i det kulturella livet 

• Lägga en grund för ett aktivt musicerande.” (Hjelm 2005, s. 142).   
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Vitsen med MUISK är att liksom noggrant gjuta grunden till ett hus. På en välgjord grund 

kan ett stabilt hus byggas. Genom en god närvaro, trygghet och igenkännande i MUISK 

kan musiken vävas in. Det sker en utveckling som är baserad på framförallt positiva 

upplevelser. Här kan sen en FMT-terapeut erbjuda individuell musikterapi till den individ 

som har ett sådant behov och ge behandling i ett tidigt stadium (Hjelm 2005, s. 146). Det 

handlar om att tidigt i livet få till en bra grund att växa på så att stammen blir lagom kraftig 

och trädkronan ståtligt vacker. ”Varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det 

föregående steget” (Hjelm 2005, s. 120). 

 

Men av egen senior-/sär MUISK-erfarenhet vill jag tillägga att även om trädet är gammalt 

och trädkronan sliten, så finns det hopp. Det kan ibland hjälpa med att etablera nya vindar 

bland grenarna för att väcka och få igång verksamhet som vilat under en tid. Efter ett tag 

kommer det nya knoppar som blommar ut och bjuder på en fantastisk utstrålning.  

 

 

 

2.2 FMT 

 

Förkortningen FMT står som jag nämnde tidigare för Funktionsinriktad MusikTerapi. 

Denna speciella, ickeverbala, individuella, neuromuskulära metod är unik i sitt slag. 

Framför allt genom att terapeuten når fram till sin adept genom en musikalisk, trygg 

samverkan, utan tal och sång med varandra. FMT kan utövas/utföras med egentligen vem 

som helst. FMT kan användas inom ett brett område. Tidigare har jag nämnt förskolan, 

skolan och äldreomsorg. Men det finns fler områden som t.ex. särskola, daglig verksamhet 

och friskvård. Även inom habilitering och rehabilitering används FMT. 

 

Terapeuten kan utöva FMT utan kännedom om diagnos, funktionsnedsättning eller något 

annat. Om det finns en diagnos kan den naturligtvis vara bra att känna till. Det viktigaste 

för FMT-terapeuten är ändå att kunna läsa av individen (Hjelm 2005, s. 117). Terapeuten 

arbetar utifrån individen genom att skapa förutsättningar och genom de erfarenheterna, 

försöka höja individens funktionsnivå så långt det är möjligt.  
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”En helt självskriven tankegång hos en FMT-terapeut är tre T. 

- Tilltro till adepten 

- Tilltro till metoden 

- Tilltro till mig själv” (Hjelm 2005, s. 75). 

 

Terapeuten arbetar också med följande som Anita Granberg (1997) skriver i sin 

målbeskrivning utifrån Lasse Hjelms kompendier. 

• ”Utveckla motorik, hållning, andning, koordination 

• Öka koncentrationsförmåga 

• Stärka uthålligheten 

• Åstadkomma avspänning 

• Stärka självförtroendet 

• Organisera beteendemönster 

• Ge upplevelser genom att locka fram spontana uttryck, som kan organiseras.” 

(Granberg 1997, s. 29).  

 

Detta genom individens absoluta egna reaktioner, handlingar, tankar och planeringar. Men 

observera att detta sker utan andras önskningar, viljor, krav, instruktioner, ord eller 

förmaningar och fysiska påverkningar. Det handlar också om att samverka till en kvalitativ 

upplevelse (Granberg 1997, s. 29). 

 

I FMT sker ingen träning utan terapeuten skapar möjligheter genom att utgå från 

individens funktioner och dennes förmågor och stimulerar vidare därifrån för att få till 

stånd en utveckling hos individen. Utveckling är bestående, så är det inte med träning. I 

arbetet med FMT ges möjlighet till utveckling av funktion. Terapeuten kan inte veta exakt 

vad som kommer att hända men kan stimulera möjligheten för adepten. FMT är ett 

kraftfullt medel men det går inte att veta hur adepten kommer att använda sig av detta 

(föreläsning Gunnar Smideman 2013-03-18). 

 

Det är alltså viktigt att terapeuten får en samordning mellan sig och adepten där musiken 

och metoden är redskapen i sammanhanget, en samordning på sinnessystem, perception, 
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motorik, kognition och emotionella processer, en samordning som driver utvecklingen till 

strukturer. För att drivas till ett utförande behöver individen motiveras. Han/hon måste få 

en känsla för att något är möjligt så att hjärnans mål och resultatbild blir till verklighet. Här 

är FMT tydligt och genialt i sin enkelhet (föreläsning Gunnar Smideman 2012-08-28).  

 

 

2.2.1 Sensorisk integration 
I arbetet med FMT uppmärksammas flera olika, för FMT, specifika observationspunkter. 

Dessa får en närmare presentation längre fram i arbetet. En av dessa punkter är perception. 

Där ingår det auditiva, visuella, vestibulära, proprioceptiva och taktila sinnet. Några andra 

observationspunkter är samverkan, stabilitet/KFU (Känsla För Underlaget) och andnings-

koordination. Jag nämner dessa, eftersom de känns viktiga med tanke på att den sensoriska 

integrationen utvecklas enligt en ordningsföljd som när ett barn utvecklar sina sinnen. 

Innan jag beskriver nivåerna kommer lite information om sensorisk integration. 

 

Bakgrund kring sensorisk integration och sinnesintegrerad terapi. 

Jean Ayres (1920–1989), har med assistans av Jeff Robbins skrivit boken ”Sinnenas 

samspel hos barn” (1979, 2010, Svensk upplaga). Jean Ayres var arbetsterapeut för barn 

och vuxna på 50-talet. Hon blev fil Dr i psykologi vid University of Southern California. 

Hennes forskning bedrevs vid Brain Research Institute vid University of California at Los 

Angeles. Ayres hade fokus ”på barn med perceptions- och inlärningssvårigheter samt 

beteendeproblem som inte kunde tillskrivas kända orsaker” (Ayres 2010, s. 8). Ayres var 

pionjär inom ”Sensory Integration Dysfunction”. Hon skapade en metod, en behandlande 

sinnesintegrerad terapi. ”Behandlingen gör bäst nytta när barnet styr sina egna handlingar 

medan terapeuten diskret styr miljön” (Ayres 2010, s. 155).  

 

I hjärnan organiseras alla sinnesintryck som behöver användas. Det sker en slags sortering 

och ordningsstruktur av dessa sinnesintryck. När hjärnan har ordning och reda och sam-

ordnat ingångsflödet kan det användas till att skapa uppfattningsförmåga, uppförande och 

hämta in kunskaper. ”Den sensoriska integrationen är den viktigaste formen av sensorisk 

bearbetning” (Ayres 2010, s. 16). Sinnesintryck är som den bästa godsak hjärnan kan få, 
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en riktig vitamininjektion. Det är näringen till hjärnan som är nödvändig för kropp och 

psyke (Ayres 2010, s. 15–16).  

 

Olika sinnesmodaliteter t.ex. syn, lukt, smak m.fl. och de motoriska processerna har hela 

tiden en samverkan tillsammans. Detta bildar enorma, neurala nätverk som samarbetar och 

hjälper varandra, resultatet får individen genom ”upplevelser, minnen och färdigheter” 

(Eriksson 2001, s. 134). Den sensoriska integrationen går igång redan på fosterstadiet då 

det blivande barnet känner av sin mammas rörelser. ”Lugna och harmoniska människor 

har i regel ett väl integrerat nervsystem” (Ayres 2010, s. 17).  

 

Grundförutsättningarna för sensorisk integration får människan via generna men förmågan 

måste utvecklas. Ett barns hjärna är fram till cirka sjuårsåldern som en sensorisk 

bearbetningsapparat som uppfattar saker och gör en direkt tolkning. Denna utveckling sker 

då främst genom anpassade reaktioner. ”Barnet interagerar med föremål och företeelser i 

sin omvärld och därigenom anpassar kroppen och hjärnan till en mängd händelser och 

uppgifter under barndomen” (Ayres 2010, s. 17). Det är ett gigantiskt näringsintag som 

hjärnan får in under en människas start i livet. Det har betydelse att få ordning på allting 

både i hjärnan och i kroppen. 

 

Ordningsföljden för ett barns sensoriska utveckling i sina sinnen. 

På den första nivån börjar ”det taktila, det kinestetiska och det vestibulära sinnet” att 

utvecklas och integreras (Ellneby 2007, s. 163). Om allt fungerar som det ska på denna 

första nivå, kommer barnet att få en normal muskelspänning som kan kontrolleras och 

utnyttjas på bästa sätt när en aktivitet skall utföras. Om det finns bekymmer på denna nivå 

kan det visa sig genom stela och ryckiga rörelser, dålig balans och låg muskelspänning 

(Ellneby 2007, s. 163–164). Detta går att observera i FMT när barnet t.ex. slår jättehårt på 

trumman och eftersom all kraft går åt, blir barnet fort trött. 

 

Det kan också förekomma svårigheter med balansen. Bara att sitta på en stol eller att helt 

enkelt stå upp kan bli väldigt ansträngande. I arbetet med FMT används t.ex. fotklossar för 

att bl.a. bearbeta balansen. En annan variant är att använda en balanskudde/boll som ett 

alternativ, beroende på utgångsläget och vad som ska bearbetas.  
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På den andra nivån fortsätter utvecklingen med ”hållning, balans, muskelspänning och 

ögonrörelser” (Ellneby 2007, s. 163). Får barnet ordning på detta, infinner sig känslan 

automatiskt hur kroppen ska göra (Ellneby 2007, s. 164). En av mina adepter sitter till en 

början ganska bra på sin stol, men får relativt snabbt en liggande ställning. Här får jag som 

terapeut vara kvick med små förändringar för att inte adepten skall tappa fokus.  

 

Den tredje nivån innefattar ”kroppsuppfattning, motorisk planering och auditiv 

perception” (Ellneby 2007, s. 163). Här gäller det för barnet att kunna göra en bearbetning 

av den information som han/hon hör, samt att finna en tolkning och en förståelse utifrån 

denna (Ellneby 2007, s. 164). När terapeuten gör en första observation i FMT visar den vad 

han/hon bör utgå ifrån och bearbeta hos adepten. Om det t.ex. är svårt för adepten att blåsa 

i något av blåsinstrumenten, kan det finnas problem med munmotoriken. 

 

Avslutningsvis den fjärde nivån där utvecklas och integreras ”öga - handkoordination, 

visuell perception, tal och språk” (Ellneby 2007, s. 163). Här utvecklas förmågan att 

kunna utföra finmotoriska rörelser med den ena handen och en ögondominans som blir 

ledande vid t.ex. läsning (Ellneby 2007, s. 165). När adepten i FMT t.ex. arbetar med att 

spela från vänster till höger, observeras hur han/hon arbetar med vänster hand, höger hand 

och med båda händerna. Även i det arbete som bl.a. utförs med hjälp av blåsinstrument, 

kan terapeuten uppmärksamma hur adepten blåser, lugnt eller stilla, fort eller snabbt, 

fungerar det att växla instrument osv.  

 

En jämförelse mellan FMT och sinnesintegrerad terapi. 

Genom att arbeta med de olika momenten i FMT och själv bli duktig på att läsa av adepten, 

är det möjligt att finna eventuella problem med individens sensoriska integration. Det är 

väldigt viktigt att förstå bristerna i den sensoriska integrationen i arbetet med barn. I FMT 

kan terapeuten t.ex. läsa av överaktivitet, koncentrationssvårigheter, hur individen sitter på 

stolen, handgreppet, anslag, balans, stabilitet/KFU och perception. 

 

Den sinnesintegrerade terapins (SI-terapi) grundläggande principer är kortfattat: 1) Att 

barnet kan utmanas i sin nivå på ett naturligt, spontant och lekfullt sätt. 2) Att barnet själv 

kan styra sina handlingar, ändra tidigare och använda nya, genom avvägd och diskret hjälp 
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från terapeuten. 3) Att terapeuten använder sin skicklighet och specifik utrustning samt kan 

”se” och ”leka med” barnet. 4) Att det är en barninriktad behandling som tar sig an barnets 

motoriska utveckling (Ayres 2010, s. 154–155).  

 

Av SI-terapins fyra huvudprinciper stämmer alla överens med FMT med undantagen att 

man i FMT spelar med, istället för leker med och SI-terapin är barncentrerad till skillnad 

från FMT som vänder sig till alla åldrar. Fast det kan upplevas som en musikalisk lek när 

det blir en god samverkan i FMT. Det kan man som FMT-terapeut uppleva med både barn 

och vuxna. Ett annat undantag är att det finns fokus på andningskoordination i FMT.  

 

Den sensoriskt integrerade tanken som är grundläggande är att genom terapin erbjuda en 

slags styrning av de sensoriska impulserna. Då kan barnet genom sin egen spontanitet 

utveckla ”anpassade reaktioner som integrerar dessa sinnesintryck” (Ayres 2010, s. 154–

155). Hjelms uttryck ”Varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det föregående steget” 

har också likheter med varandra (Hjelm 2005, s. 120). Själva integrationen inträffar när 

barnet får arbeta för sin stimulering, startar en aktivitet och får ett igångsättande av den. 

Hjärnans konstruktion är självförsörjande och hjärnans utveckling sker genom de 

upplevelser som behövs. ”Så har ryggradsdjurens hjärnor fungerat under en 500miljoner 

år lång evolution, och så är det med alla barns hjärnor än idag” (Ayres 2010, s. 155). 

 

I SI-terapin handlar det om att få igång synapserna, framförallt i hjärnstammen, ”där en 

mångfald sinnesintryck strålar samman.” (Ayres 2010, s. 59). Ett litet barn kanske kan få 

en utveckling av förbindelserna mellan olika neuron och därmed göra framsteg. Ett äldre 

barn kanske kan lära sig ”att styra informationen till rätt ställe i hjärnan och kroppen och 

sammanställa alla budskap till lämpliga perceptioner och beteenden” med SI-terapins 

hjälp (Ayres 2010, s. 59).  

 

I arbetet med FMT får individen möjlighet att utveckla framförallt det auditiva sinnet men 

”genom alla omplaceringar av instrumenten som kommer att ske under behandlingens 

gång kommer urskiljningsförmågan att utvecklas och kunskapen om omvärlden förfinas” 

(Hjelm 2005, s. 124). Adepten kommer att stärka sitt självmedvetande och självförtroende 

genom ”att kunna uttyda vad ljud har för innebörd.” (Hjelm 2005, s. 124). Avslutningsvis 
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kan man säga att handlingarna som sker både i SI-terapi och i FMT, ger erfarenheter som i 

sin tur leder till bestående utveckling.  

 

 

 

2.3 Koder och utrustning 
 

I FMT använder terapeuten ca 20 olika koder. En kod är en ganska kort special-

komponerad melodislinga, som hör ihop med en specifik uppställning av instrument. 

Kodernas speciella uppbyggnad skapar ett igenkännande minnesspår i hjärnan. Det skapar 

enligt Hjelm fördelaktiga förutsättningar för ”en bättre samverkan med omvärlden. Att 

fungera!” (Hjelm 2005, s. 189). 

 

Kodernas nummer har ingenting med någon prestation att göra eller att man börjar med 

kod 1 och slutar med kod 20. Adepterna har ingen aning om några kodnummer. För dem är 

det helt enkelt olika melodier. Variationerna i koderna är i det närmaste oändliga. Det är 

fördelaktigt om FMT kan utföras på samma plats under perioden. Ett lagom stort rum som 

genom igenkännandet, känns tryggt och harmoniskt vid terapitillfällena. 

 

Förutom ett piano behövs en del andra attribut såsom virveltrummor, cymbaler i två olika 

storlekar, ramtrummor och en bastrumma med pedal. Dessa instrument, förutom 

bastrumman, finns monterade på höj- och sänkbara stativ. Uppställningarna regleras efter 

vad som ska bearbetas hos adepten. De kan vidgas och formas till varierande rörelse-

mönster och adepten kan sitta på en stol, ibland med balanskudde, sitta på en balansboll 

eller stå upp och spela. Variationsmöjligheterna är många. 

 

En sammanställning av blåsinstrument i utrustningen är; ACME-instrument som är blås-

instrument vilka ger ifrån sig ett fågelliknande ljud såsom gök, duva och anka. Dessutom 

används blockflöjter och tågvisslor.  
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Det är bra med olika stolar som har lagom höjd för stora och små. Den reglerbara Global-

stolen är ett bra alternativ. Denna praktiska stol kan användas för flera olika ändamål. Den 

kan regleras i höjd av både sitsen och ryggen samt att sitsens lutning också kan justeras. 

Det finns även en mindre variant anpassad för barn som kallas för Globarn (Bison AB). 

 

Några andra nyttosaker är t.ex. klossar, antihalkmattbitar att lägga under fötterna, samt 

balansbollar i större och mindre storlek. Det är också bra om det t.ex. finns något draperi 

eller ett skåp, där kan instrumenten förvaras och döljas. Det är fördelaktigt att bara kunna 

ta fram det som är aktuellt för den specifika koden. Det kan underlätta adeptens 

koncentration.  

 

Utförandet av olika slags trumstockar skapar också variation. Det finns vanliga stockar i 

olika längd och form. Det finns dubbelklubbor och klubbor med dämpning. Även klubbor 

med olika grepp för att stimulera känslan i handen och sådana med speciella vinklar för 

händer som har andra förutsättningar. Kort och gott anpassas trumstockarna och klubborna 

efter adeptens förutsättning. Det fungerar naturligtvis bra att spela med handen och att sitta 

på golvet eller i rullstol också. Det beror som sagt på utgångsläget. 

 

I vissa koder utförs rörelser med vänster hand, höger hand och båda händerna samtidigt, 

samma sak gäller även fötterna. Adepten får arbeta med rörelser som är liksidiga, att spela 

från vänster till höger d.v.s. rörelser i läsriktningen, korsrörelse, cirkelrörelse och bål-

rotation. Även arbete med att bearbeta andningen via blåskoder utförs. Terapeuten utgår 

alltid ifrån adeptens förutsättning och nivå i sitt arbete med FMT.  

 

 

 

2.4 Dokumentation och utvärdering 
 

I FMT-rummet filmas sessionen vilket är en fördelaktig förutsättning i arbetet. Filmningen 

är ett sätt att dokumentera utvecklingen i FMT-arbetet. Terapeuten kan se med andra ögon 
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på filmen efteråt och få stöd för sin dokumentation och planering framåt. När terapeuten av 

erfarenhet blivit tryggare i terapirollen, är det inte en nödvändighet att filma alla tillfällen. 

 

En utvärdering bör utföras efter 10 träffar eller vid behov. Den kan ske tillsammans med 

föräldrar, god man, lärare eller andra involverade. Då informerar terapeuten om vad som 

hänt under terminen och ev. visas filmsekvenser. Terapeuten kan utifrån FMT-metodens 

observationspunkter berätta om utvecklingen. Deltagarna får möjlighet att ställa frågor och 

berätta om eventuella förändringar som de har sett under perioden. 

 

En observation utförs vid den första träffen. Terapeuten använder sig då av förutbestämda 

utvalda koder och fyller i ett dokument med observationspunkter. Dokumentet används 

även fortsättningsvis. Genom observationen skapas ett utgångsläge för terapeuten att starta 

det kommande terapiarbetet. Det som skiljer observationen från vidare behandling är att 

terapeuten i det fortsatta arbetet med adepten anpassar koderna och spelet efter individens 

unika förutsättningar. Terapeuten dokumenterar arbetet kontinuerligt (Hjelm 2005, s. 215–

216). De vanligaste observationspunkterna är följande: 

 

Samverkan 

Den normala samverkan mellan människor som vi är vana vid sker via ord genom vårt tal.   

Samverkan i FMT sker utan tal och krav vilket betyder att individen sparar energi i 

”tankeprocesser och tolkningar”. Genom den ”spontana responsen” gynnas våra 

”sensomotoriska områden i hjärnan” (Hjelm 2005, s. 188). Det handlar om terapeutens 

kunskap i att ge tid. Ett nyckelord i sammanhanget är att kunna vänta. ”Självklart är här A 

och O att anpassa umgänget till vederbörandes funktionsnivå, där kan du etablera sam-

verkan” (Hjelm 2005, s. 183). T.ex. hur FMT-metodens ickeverbala kommunikation kan 

locka fram det egna initiativet hos adepten. Terapeuten observerar och bekräftar detta. 

 

Stabilitet/KFU 

Det är viktigt med en god stabilitet när adepten utövar FMT. Hur sitter han/hon på stolen? 

Är den lagom hög? Är fotsulorna mot golvet? KFU står för Känsla För Underlaget. KFU 

kan sägas vara en grundförutsättning för kroppens totala funktion. I FMT är en optimal 

sittställning viktig. Genom en ordentlig sittställning blir balansen stabilare (Hjelm 2005, s. 
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204–205). Om fötterna dinglar i luften, blir kroppskontrollen osäker. Armarna får arbeta 

med att balansera och vid spel blir förutsättningarna inte lika gynnsamma.  

 

Sidoskillnad 

Storhjärnan består av två halvor som kallas för hemisfärer. Funktionerna i hemisfärerna 

utför ”olika slags arbete” (Eriksson 2001, s. 35). T.ex. har en högerhänt individ en 

motorisk dominans i den vänstra hemisfären och en vänsterhänt individ en motorisk 

dominans i den högra hemisfären. Av alla människor är ca 90 procent högerhänta och har 

då språket sidoställt till den vänstra hemisfären. Det har även ca 70 procent av de 

vänsterhänta. Övriga vänsterhänta har språket sidoställt till den högra hemisfären eller 

fördelat på båda (Eriksson 2001, s. 155). 

 

”Stabiliteten/instabiliteten måste självklart kopplas till ”Sidoskillnaden”. Detta 

neuromuskulära fenomen kan enligt Hjelm medföra betydande konsekvenser alltså 

skillnader mellan kroppens två sidor. En sådan funktionsskillnad som överstiger den 

sedvanliga dominansen kan visa sig genom följande; en osäkerhet, viss klumpighet och 

ofta svag KFU (Hjelm 2005, s. 205). 

 

När terapeuten arbetar med sin adept kan sidoskillnad avläsas i t.ex. vänster och höger 

hand. Det kan fungera markant bättre att spela med höger hand än med vänster hand och 

tvärtom. För att få en bättre känsel/aktivitet i den svaga sidan kan en dubbelklubba 

användas. Då får den svagare sidan automatiskt stimulans och en utveckling kan ske. Det 

är som att köra bil med treans växel och aldrig kunna lägga in en högre, bränslesnålare 

växel som sexan. Att få ordning på sidoskillnaden ger mer energi åt kroppen. Nästa biltur 

orkar du köra dubbelt så långt, eftersom bränslet räcker längre. 
 

Separata sidorörelser 

Här handlar det om båda hjärnhalvorna igen fast mer avancerat. För att utföra separata 

sidorörelser behövs en god stabilitet och rörelsekontroll av kroppen. Alla perceptuella 

funktioner ska fungera (Hjelm 2005, s. 206). Det kan vara bra att kunna utföra flera saker 

samtidigt. T.ex. när en kantor spelar orgel, med båda händerna och fötterna samt byter 

registrering, växlar ljud, och vänder blad i noterna. I FMT kan terapeuten observera om 



	  
	  

24	  

adepten t.ex. uppfattar att spela med vänster handen kvar på samma attribut medan 

högerhanden samtidigt separat spelar på fler attribut i utförandet. Detta är en utmaning som 

inte alltid är självklar att uppfatta. Hjärnhalvorna utmanas här i sitt samarbete för 

lösningen. 

 

Handfunktion höger/vänster 

En FMT-terapeut kan avläsa orsaker till eventuella svårigheter som adepten har. ”Handens 

funktion avslöjar för oss hur mycket som är uppdaterat i hjärnan” (Hjelm 2005, s. 208). 

Adeptens händer ger mycket information till terapeuten. Hjelm påstod t.o.m. att genom 

noggrann terapi ”kan handfunktionen utvecklas och detta påverkar märkbart grund-

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

adepten själv märker en förbättring i detta, ökas automatiskt lusten inom ämnet.  

 

Handledsfunktion höger/vänster 

Genom handledens funktion påverkas rörelserna ut till handen och fingrarna. Den är därför 

omfattande och viktig. Funktionen påverkar kontakt, avläsning och kontroll av det som 

finns omkring (Hjelm 2005, s. 209). Om adepten t.ex. har en överrörlighet i handleden kan 

det vara bra för honom/henne att arbeta med tunga stockar i FMT (Föreläsning, 2012-02-

13 Margareta Ericsson).  

 

Perceptioner 

Auditiv 

Hjelm menade att den auditiva perceptionen är den viktigaste. Vad individen uppfattar, kan 

urskilja och tolka via ljudet är därför extra viktigt. Om man rangordnar perceptionerna 

kommer enligt Hjelm, det auditiva först sedan det visuella och det taktila. Hjelm menade 

även att det är naturligt att uppfatta saker i denna ordningsföljd (Hjelm 2005, s. 210). I 

FMT observerar terapeuten t.ex. om individen genom sin hörsel uppfattar början, 

bekräftelser och avslut av musikkoden. Genom det sättet samtalar terapeuten med adepten 

via bådas spel på det egna instrumentet. Terapeuten kan genom arbetet med koderna ge 

möjlighet för att skapa kontakt och samverkan med sin adept. Om samverkan t.ex. inte 

fungerar med en virveltrumma p.g.a. nedsatt auditiv perception kan det kanske fungera 

bättre med att blåsa istället (Föreläsning, 2012-02-13 Margareta Ericsson).  
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Visuell 

Den visuella perceptionen följs av den auditiva. Det handlar om vad det är som individen 

ser och uppfattar i sin omgivning? ”Örat leder ögat – ögat leder handen” (Hjelm 2005, s. 

210). När terapeuten i terapisituationen flyttar instrumenten kan adepten vid visuella, 

perceptuella nedsättningar t.ex. inte alls uppfatta cymbalen som han/hon nyss spelat på 

efter en förflyttning. För t.ex. en individ som har fått en skada p.g.a. stroke, kan synbortfall 

och/eller neglekt förekomma. 

 

Neglekt är en slags störning som uppstår vid skada oftast i höger hjärnhalva. Individen ser 

då inte på vänster synfält och förstår inte att han/hon enbart uppfattar det högra synfältet. 

T.ex. kan personen äta maten som finns tallrikens högra halva utan att röra den som finns 

på den vänstra halvan (Psykologiguiden 2013). 

 

Vestibulär 

Den vestibulära perceptionen berör balans och gravitation. Det är olika hur människor 

känner och uppfattar. Vissa klarar att gå runt, runt, runt, utan att bli yra medan andra 

känner yrsel nästan med en gång (Föreläsning, 2012-02-13 Margareta Ericsson). Balans-

organet finns placerat i innerörat. Den komplicerade benstrukturen här, kallas för 

labyrinten. I labyrinten finns det auditiva receptorer och två varianter av vestibulära 

receptorer som berör gravitationskraften och rörelsesinnet i båggångarna. Sorten som på-

verkar gravitationen består av kristaller som dras neråt och hårcellernas rörelse sätter igång 

nervtrådarna i vestibularisnerven. Genom detta kan huvudets rörelser i alla riktningar 

registreras (Ayres 2010, s. 46–47). 

 

Det är fördelaktigt att kristallerna får skakas om emellanåt. Det är viktigt att som liten få 

gunga högt, åka rutschkana och uppleva kicken av detta. Besök på nöjesfält och åka olika 

attraktioner är också bra. Äldre människor mår bra av att sitta i gungstol. I FMT kan 

terapeuten t.ex. observera sin adepts balans och nystagmusrörelser t.ex. genom cirkel-

rörelser medsols och motsols (Föreläsning, 2012-02-13 Margareta Ericsson). Nystagmus 

kan beskrivas som ögondarrningar som normalt uppkommer när huvudet är i rörelse och 

systemen för syn och balans är aktivt. Dessa små ögonrörelser är inget som vi tänker på, de 

styrs inte viljemässigt. Det kan vid sjuklig nystagmus uppkomma störningar i 



	  
	  

26	  

balansorganen, ögonmotoriken eller det centrala nervsystemet i hjärnan (Balanslaboratoriet 

2013).  

 

Receptorerna som påverkar rörelsesinnet finns i innerörats tre vätskefyllda båggångar. 

Trycket som skapas i gången/gångarna när snabba rörelser sker sätter fart på receptorerna. 

Då blir det impulssignaler via vestibularisnerven som går vidare till vestibulariskärnorna. 

Genom denna kombination får individen information om kroppens rörelser, stillhet och 

riktning (Ayres 2010, s. 47). Under arbetet med FMT, sitter adepten t.ex. på en stol, en 

balansboll/kudde, står upp eller går emellan attributen.  

 

Proprioceptiva 

Proprioceptionen styrs via den sensoriska informationen i hjärnan där olika slags sinnes-

receptorer registrerar alla förändringar i muskler och leder. ”Uttrycket kommer från 

latinets ”proprius” som betyder ”egenartad, självständig” (Ayres 2010, s. 46). Musklerna 

och lederna skickar hela tiden signaler till hjärnan och förser den med information oavsett 

om individen är i rörelse eller inte (Ayres 2010, s. 46). I FMT uppmärksammar terapeuten 

t.ex. hur adeptens avståndsbedömning till instrumenten fungerar. Några spelar lugnt och 

försiktigt, andra hårt och intensivt (Föreläsning, 2012-02-13 Margareta Ericsson). 

 

Taktil 

Den taktila perceptionen har att göra med beröring. Flera sinnesreceptorer påverkas. 

Beröringssinnet är ”det mest omfattande sensoriska systemet och spelar en viktig roll för 

det mänskliga beteendet, både fysiskt och psykiskt” (Ayres 2010, s. 45). I FMT används 

olika utformade trumstockar. Hur reagerar adepten när han/hon håller i trumstockarna? De 

kan vara i olika tjocklek och av olika material som påverkar det taktila. Sinnesreceptorerna 

kan påverkas genom vibrationer som individen känner enbart med handen på instrumentet.  

 

Adepten kan även känna vibrationer genom att hålla i något attribut eller med handen på 

instrumentet. Känslan av olika temperatur tillhör också det taktila. Att hålla handen på en 

cymbal kan kännas lite kallare än handen på ett trumskinn. 
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Bålrotation 

Här handlar det om att kunna vrida på överkroppen, bröstkorgen, skuldrorna, halsen, 

huvudet och armarna. Till den nedre delen av kroppen räknas då fötterna, benen och 

bäckenet. Dessa delar skall kunna samarbeta med varandra men också kunna fungera 

enskilt. Bålrotationsutvecklingen sker normalt mellan 8 månader till 12-årsåldern, då även 

läsinlärningen normalt är färdig (Hjelm 2005, s. 206).  

 

Hjelm menade att om individens bålrotationsutveckling är på efterkälken kan det visa sig 

genom läs- och skrivsvårigheter. Av de olika observationspunkterna har bålrotationen 

betydelse för både stabilitet, sidoskillnad, separata sidorörelser, korsrörelse och total-

perceptionen. Därför är bålrotationen en grundläggande och viktig del i arbetet med FMT 

(Hjelm 2005, s. 206–207). 
 

Korsrörelse 

I en korsrörelse rör sig händerna och armarna över kroppens tänkta mittlinje, medianlinjen. 

För att klara av det, krävs en fungerande samverkan mellan båda hjärnhalvorna, 

hemisfärerna (Hjelm 2005, s. 207). I FMT vid ett specifikt utförande av en kod, utför 

adepten en korsrörelse över medianlinjen. Terapeuten avläser sin adept i utförandet om det 

är möjligt för honom/henne att utföra rörelsen. Båda händerna startar rörelsen på ett 

attribut. En växelverkan sker över mittlinjen med en hand mot ett annat attribut, den andra 

handen spelar kvar på startattributet. Terapeuten iakttar om adepten spelar med båda 

händerna koordinerat eller om det blir det olika. Det är inte självklart i sammanhanget. 

 

Modell/Logik 

Klarar adepten av att avläsa hur själva utförandet ska göras i den framdukade uppställning? 

Adepten kan använda sin tidigare erfarenhet och få en förståelse i det fortsatta arbetet.  

”Här avläses och bearbetas adeptens logiska tänkande och förmåga till planerade 

handlingar.” (Hjelm 2005, s. 209). 

 

Andningskoordination 

En förutsättning för helheten i sammanhanget är en fungerande andning (Hjelm 2005, s. 

198). Hur andas adepten? Hur fungerar munmotoriken när adepten använder blås-
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instrumenten? Blåser han/hon starkt eller svagt? Detta kan terapeuten bl.a. avläsa vid 

användandet av blåskoderna.  

 

Fot höger/vänster 

Terapeuten observerar grov- och finmotorik i fötterna (föreläsning 2012-02-13 Margareta 

Ericsson). Här kan terapeuten avläsa individuella varianter av olika fotställningar i FMT-

situationen. Det är inte självklart att adepten kan sitta och ha god kontakt med underlaget, 

KFU. Fötterna kan t.ex. vara kupade eller slingrande runt stolsbenen. I FMT används t.ex. 

klossar under fötterna eller helt enkelt en bit antihalkmatta. Adepten kan även spela med 

fötterna i användandet av en bastrumma med fotpedal. 

 

Fot- och handkoordination 

Här observerar terapeuten om foten och handen kan arbeta koordinerat. Enligt Hjelm är 

samverkan grundläggande för barn som växer upp. Barnen bearbetar detta omedvetet 

genom att springa, klättra och hoppa (Hjelm 2005, s. 211). ”Denna samverkan ligger som 

bas för många grundfunktioner och är synnerligen viktig i behandlingssammanhang” 

(Hjelm 2005, s. 211). 

 

Helhetskoordination 

Alla ovanstående punkter ges ett slags resultat av adeptens förmågor som visar hur 

kroppens rörelsemönster och andning används, och ”man kan ställa sig frågan varför 

FMT-metoden lämpar sig så bra för så många olika problemområden, både stora och små. 

Svaret blir att vi FMT-terapeuter med vår unika metod kan avläsa utvecklingsnivån 

oberoende av vilket handikapp det är frågan om och oberoende av vilken nivå utvecklingen 

är på. Styrkan i metoden är att vi kan gå in på den aktuella nivån och där befrämja en 

utveckling.” (Sol-Britt Häggblom, se Hjelm 2005, s. 211–212) 
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3  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Under utbildningen till FMT-terapeut har jag haft förmånen att praktisera med sex helt 

olika individer i åldrarna från 4–40 år. Det har varit lärorikt, berikande och mycket nyttigt 

att få med sig alla kunskaper genom denna praktikperiod. Till detta examensarbete har jag 

valt två personer för en utförligare beskrivning om utvecklingen under praktiken. 

Personerna har fått följande fingerande namn; Valter och Stellan. 

 

 

 

3.1 Fakta om autism 
 

Det är komplicerat att beskriva vad som orsakar Autism. Syndromet är i hög grad ärftligt 

och kombineras ibland med lindrig till svår utvecklingsstörning. Christopher Gillberg och 

Theo Peeters skriver följande i sin bok om Autism (1999).  

”Det är uppenbart att vissa fall av autism är genetiskt betingade och att 

andra är orsakade av specifika hjärnproblem som sammanhänger med andra 

specifika sjukdomstillstånd, men det är ännu oklart i vilken utsträckning 

autism orsakas av den ena eller andra mekanismen.” (Gillberg, Peeters 1999, 

s. 56). 

 

Tio år senare 2009 skriver Monica Klasén McGrath följande orsaksbeskrivning:  

”Idag är de ledande forskarna på området överens om att autism orsakas av 

en medfödd eller tidigt förvärvad neurologisk dysfunktion i det centrala 

nervsystemet. Det finns flera möjliga grunder till denna avvikelse. Vissa fall 

av autism är genetiskt betingade, medan andra är orsakade av 

sjukdomstillstånd och hjärnskador under graviditeten, förlossningen eller den 

postnatala fasen.” (Autism & Aspergerförbundet 2013)  
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Tecken på autism kan visa sig genom att individen har svårt med såväl socialt samspel som 

kommunikation. Det kan även finnas problem med upprepande och stela beteendemönster. 

Exempel på svårigheter är ögonkontakt, kommunikation då kroppsspråket inte anpassas till 

situationen, och att dela med sig av glädje- och sorgkänslor (Autism & Aspergerförbundet 

2013).  

 

Autism kommer från ett grekiskt ord autos vilket betyder själv. Diagnosen tilldelas fler 

pojkar än flickor. För att få diagnosen måste barnet utredas. Det sker med diagnosmanualer 

vars kriterier kommer ifrån huvudområdena i Lorna Wings triad. Områdena avser social 

interaktion, ömsesidig kommunikation och beteende. Om individen har fullständiga be-

gränsningar i dessa områden före tre års ålder tilldelas diagnosen (Autism & Asperger-

förbundet 2013).  

 

Talutvecklingen hos personer med autism är ofta försenad eller så finns det inget tal alls. 

Några kan alltså ha ett bra och utvecklat språk men ändå ha bekymmer med själva 

förståelsen. I sådana fall kan bildkommunikation vara fördelaktigt. Det förekommer även 

specialbeteenden och specialintressen hos många personer med autism. Barn kan t.ex. 

fastna för snurrande föremål. Det kan också förekomma manér som handviftningar. För att 

få ett gott liv är det viktigt att tidigt få en anpassad, pedagogisk insats och att föräldrar och 

omgivningen vet hur bemötandet ska gå till för att det ska bli rätt. ”Ett av huvudmålen för 

behandlingen är att hjälpa personen att utveckla en fungerande kommunikation.” (Autism 

& Aspergerförbundet 2013).  

 

 

 

3.2 Beskrivning av Valter 
 

Valter är en person i 30-årsåldern som fick diagnosen autism vid fem års ålder. Han bor 

med sina föräldrar, har äldre syskon och är flerspråkig. Han är lugn som person och trevlig 

när vi träffas. Valter tycker om att berätta om saker och ställer många frågor om varför och 

hur. Ibland får man avbryta diskussionen för att inte fastna t.ex. i beskrivningen av en film.  
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Under musikterapin har det inte varit några problem med att vara ickeverbal. Han är en 

normalbyggd person med en fullt fungerande kropp. Manér som handviftningar och olika 

ljud förekommer.  

 

 

3.2.1 Beskrivning av arbetet med Valter 

Introduktion 

Jag har haft min FMT-praktik stationerad i mitt hem och Valter började komma till mig i 

början på oktober 2011. Vi var inte helt obekanta för varandra utan hade setts tidigare. 

Valter och hans mamma hälsades välkomna in och fick bekanta sig i miljön samt även 

träffa min man och våra husdjur. Mamman berättade att han varit förväntansfull inför vår 

första träff. Hans mamma följde med honom varje gång under de två första terminerna och 

väntade i ett annat rum under sessionen. Valter var nyfiken och ställde gärna frågor. Därför 

förklarade jag innan start för honom att vi inte talade med varandra utan bara spelade under 

sessionen. Jag har valt ut några tillfällen i min beskrivning av de ca 40 träffar som 

genomförts under praktikperioden och förklarar dessa mer ingående. 

 

Observationen 

Så startade jag sessionen. Det var dags för en observation (s. 21). En trumma och två 

cymbaler stod förberett för Valter. Jag bekräftade hans slag mot trumman och det blev ett 

fritt spel där han växelspelade med trumstockarna endast på trumman. Jag gjorde ett avslut 

som han då inte uppfattade utan spelade några slag ytterligare. Jag tog tillbaka stockarna 

och erbjöd ett par andra. Efter några försök spelade Valter först på trumman och sedan på 

cymbalerna. Det blev en liksidig rörelse som jag aktivt stimulerade honom i genom att höja 

en cymbal i taget och därefter sänka igen. Han började spela, vid inledningstonerna till 

koden, och slutade spela, när jag avslutade med glissando på pianot. Han spelade 

balanserat på instrumenten med en lagom styrka.  

 

Jag utökade instrumentuppsättningen med ytterligare ett attribut på vardera sidan, gav ett 

par nya stockar och en startton. Valter löste inte modellen. Han spelade inte på de yttre 

attributen. Jag avslutade och möblerade om bland attributen. 
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Nästa observationssteg blev att spela från vänster till höger på tre attribut. Valter valde 

först att spela med höger hand när jag erbjöd trumstocken. Jag startade och han spelade på 

det första attributet, så det andra, det första, det andra o.s.v. Han gjorde även ett blåsljud 

med munnen. Jag avslutade. Efter lite mixtrande med instrumenten startade vi på nytt. 

Valter spelade och gjorde det med ett slag på varje attribut. Sedan fortsatte jag och gav 

trumstocken i vänster hand. Då spelade han ett slag på första attributet, bytte sedan till 

höger hand och fortsatte spelandet på andra och tredje. Detta upprepades två gånger. 

Därefter fortsatte han med endast högerhanden. Sedan gav jag på nytt en trumstock i 

vänsterhanden och då spelade Valter på alla tre attribut med samma hand. Därefter fick han 

två stockar och spelade då med båda stockarna på ett attribut i taget. 

 

Jag utökade sedan uppställningen med ytterligare ett attribut. Valter fick arbeta med en 

hand i taget och med båda händerna precis som innan. Vi avslutade observationen med 

blås i ACME-instrument. Han blåste långa toner och kunde själv växla emellan 

instrumenten. 

 

Första träffen efter observationen 

Jag inledde med att spela den kontaktskapande koden. Via denna kod söker jag som 

terapeut kontakt med min adept. En virveltrumma stod framme. Jag gav honom en 

trumstock och han valde att greppa den med sin högerhand. Jag spelade och bekräftade 

hans lugna slag på trumman. Sedan bytte jag ut trumman mot en cymbal. Valter spelade 

först med höger hand sedan med vänster hand och därefter med båda händerna. 

 

Efter detta ställde jag upp samma uppställning som jag startade observationen med. En 

virveltrumma och två cymbaler. Jag gav honom två trumstockar och lät honom spela fritt. 

Valter valde då att endast spela på virveltrumman. I nästa steg tog jag undan cymbalerna, 

erbjöd en trumstock som han greppade med högerhanden och då placerade jag en cymbal 

på den högra sidan. Jag gav startton och Valter startade sitt spelande på trumman och 

växlade över till cymbalen på den högra sidan och fortsatte växelspelet tills mitt avslut.  

 

Sedan tog jag undan cymbalen på höger sida och ställde fram en ny på vänster sida och gav 

en trumstock i hans vänsterhand. Valter spelade på virveln först och växlade över till 



	  
	  

33	  

cymbalen och fortsatte även här växelspelet tills mitt avslut. När jag därefter åter placerade 

båda cymbalerna på var sin sida om virveln och lämnade över två trumstockar spelade han 

först på trumman med båda trumstockarna och sedan på cymbalerna med varsin hand 

samtidigt i en liksidig rörelse i V-formation.  

 

Jag fortsatte sedan sessionen på samma stegvis lugna sätt med små förändringar och tillägg 

av attribut. Valter spelade lugnt och balanserat med ett slag på varje instrument och 

använde samma nyanserade sätt i sitt blås. Jag avslutade sessionen med att han blåste 

stående i ACME-instrumenten. Han växlade själv mellan gök och duva.  

 

De fortsatta sessionerna 

Under termin ett och två gjorde han grunduppställningarna i flera koder, främst med 

liksidiga rörelser och från vänster till höger. Jag stimulerade honom genom utökade 

koduppställningar i vilka han visade en logisk förmåga, nyfikenhet och ett intresse av att 

finna lösning. Han har intresserat sett på när jag ändrat bland attributen och tittat och känt 

lite extra när jag introducerat nya trumstockar. 

 

I musicerandet har Valter spelat med olika slags trumstockar. Han har greppat stockarna på 

ett stabilt sätt. Han har spelat lugnt och tryggt. Valter har spelat med höger hand, vänster 

hand och med båda händerna samtidigt. Hans fötter har varit i en kupad position ibland. 

Jag har bearbetat hans KFU med att använda både klossar och antihalkbitar under fötterna. 

Vår samverkan kan beskrivas trivsam och trevlig. Jag har sett nöjda miner i hans ansikts-

uttryck under vår samverkan och vid olika positioner i uppställningarna. 

 

Blockflöjter  

Vid vår sjunde träff på hösten 2011 introducerade jag blockflöjterna. Valter stod upp och 

jag lämnade över en flöjt. Han höll i flöjten med båda händerna och blåste en ton. Jag gav 

nya flöjter en i taget, Valter blåste och gav tillbaka till mig, tur och retur. På den första 

träffen på våren 2012 blev det på ett sätt nytt igen med flöjterna som nu var placerade på 

ett stativ. Valter mumlade lite för själv ibland när jag möblerade om bland attributen. Han 

fick stå upp och stativet med flöjterna stod framför honom på en pianopall. Jag gav den 

första flöjten och Valter spelade och fortsatte själv att plocka flöjterna från vänster till 
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höger på stativet. Han blåste en ton i taget per flöjt. Fortsättningsvis har flöjterna använts 

flitigt under sessionerna.   

 

Balansboll 

Den nionde träffen på hösten 2011 fick Valter för första gången i FMT sitta på en balans-

boll. Han skrattade och fick trixa med sin kropp innan balansen infann sig. Jag lät honom 

spela på attribut ifrån vänster till höger medan han satt på bollen. Han såg glad ut och 

visade glädje, tyckte det var roligt. Valter spelade med en hand i taget och med båda 

händerna. Vid spelet med två klubbor var leendet på läpparna hela tiden. Jag gav en 

hjälpande hand när han skulle komma upp ifrån bollen igen.  

 

Avslutningsvis 

Under termin tre och fyra lämnade Valters mamma honom och kom tillbaka när vi var 

klara. Valter ställde alltid samma fråga till sin mamma: ”När kommer du och hämtar 

mig”? Mamman svarade varje gång: ”Jag kommer om en halvtimma, Valter gå in nu”.  

 

Terapiarbetet har fortsatt. Liksidiga rörelser har jag successivt vidgat ut till en nästan 

lodrätt linje. Valter har spelat på och hans visuella blick har noggrant följt instrumentens 

omplaceringar. Han har även spelat i ett något ökat tempo och har tydliga starter och 

avslut. Han har visat samma reaktion vid spel från vänster till höger. Båda varianterna har 

Valter även spelat stående. Han har sett nöjd ut när jag i arbetet gjort höjningar och 

sänkningar i olika nivåer av instrumenten, även vid vinklade instrumentuppställningar. 

 

Till termin tre hade jag införskaffat en slags bastrumma med fotpedal. Här valde Valter att 

hålla med båda händerna strax ovanför knäleden på den aktiva foten som spelar. Han har 

spelat ganska fort och haft en liknande teknik på både vänster och höger fot. 

 

Under termin fyra fortsatte sessionerna med etablerade koder men även lite nytt så som 

spel på instrument placerade framför honom i en cirkel. Det fungerade till en början 

medsols och vid vår sista träff efter en förflyttning, spelade Valter även motsols. Han har 

även stått upp och haft attribut omkring sig och på det viset spelat sig runt i en cirkel.  
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3.2.2 Resultat av arbetet med Valter 
Arbetet med Valter under fyra terminer kan sammanfattas i en totalt mycket förbättrad 

helhetskoordination. Redan från första träffen skapades en god kontakt, som utvecklades 

till en samverkan, ett igenkännande, en utveckling. Vi har arbetat lugnt och stegvis samt 

befäst koderna. Han har spelat balanserat på instrumenten och med en lagom styrka. Han 

har startat sitt spel vid inledningstonen till koden och slutat spela när jag avslutat med ett 

glissando på pianot. 

 

Till en början spelade Valter separat med höger hand och vänster hand. Ganska snart 

utvecklades detta och liksidiga rörelser kunde genomföras redan vid andra träffen. Han har 

spelat i olika positioner. Variationerna har varit i att både sitta på en stol, även med balans-

kudde, balansboll och att stå upp. 

 

Valter fick spela med olika längd och tjocklek på stockarna. Nästan varje gång har han 

blåst i ACME-instrument. Där har jag uppmärksammat en säkerhet i växelverkan och 

tempoväxlingar samt att vi har en god samverkan. Blockflöjterna som introducerades vid 

sjunde träffen på första terminen har resulterat i en kontrollerad andning och en etablerad 

handlingskedja vid utförandet i blås. 

 

Vid utvärderingssamtalet efter andra terminen berättade mamman att Valters läsning hade 

förbättrats. Eget initiativ till läsning hade också påvisats. Mamman och Valters syster fick 

se filmsekvenser och var imponerade av koncentrationen, musikaliteten och att vår icke-

verbala kommunikation fungerade. 

 

Under termin tre och fyra har vi vidgat ut liksidiga rörelser och jag har uppmärksammat 

hur hans visuella perception verkligen har aktiverats. Hans auditiva perception har även 

förbättrats. KFU har förbättrats och genom åtgärden blev grundsittställningen bättre 

balanserad. Vid spel av framförallt liksidiga rörelser blev dessa gynnsammare.  

 

Under termin fyra har cirkelrörelse introducerats och fungerat medsols och vid sista träffen 

även motsols. Vid utvärderingssamtalet efter termin tre berättade mamman att Valter 
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förutom förbättringen i läsning även upplevs mer social. Han räknar också hur många 

nätter det är tills vi ska träffas igen. Han ser fram emot våra spelstunder vecka efter vecka. 

 

 

 

3.3 Fakta om Downs syndrom 
 

Det var den brittiske läkaren John Langdon Down som var först med att beskriva 

syndromet år 1866. Men det var den franske genetikern Jérôme Lejeune som 1959 fann 

den genetiska orsaken bakom Downs syndrom	  (News Medical Downs syndrom historia). 

	  

”En person med diagnosen Downs syndrom är först och främst en individ med unika 

kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla andra människor, att bli älskad, 

att klara av, att få ge, att höra till” (Svenska Downföreningen 2013).  

 

Downs syndrom är alltså en diagnos. Det är inte en sjukdom. De flesta med diagnosen är 

friska men det förekommer att en viss risk för vissa sjukdomar och en minskad risk för 

andra. Det finns en ökad risk för medicinska problem och sjukdomar och en minskad risk 

för t.ex. fasta cancerformer, hjärt- och kärlsjukdomar. ”Det är viktigt att komma ihåg att 

nästan alla medicinska problem är behandlingsbara” (Svenska Downföreningen 2013). 

 

De vanligaste är att andra organ i kroppen påverkas. Det kan vara hjärtat i form av hjärtfel, 

vilket nästan hälften av alla med diagnosen drabbas av. Här i Sverige räddas nästan alla 

barn genom tidig operation med väldigt bra resultat. Det kan också förekomma 

ögonproblem med synfel. Många med Downs syndrom har även nedsatt hörsel och en 

känslighet för infektioner (Svenska Downföreningen 2013). 

 

Vad är det då som orsakar Downs syndrom? Det har med antalet kromosomer att göra. 

Människan har normalt 46 kromosomer i kroppen. Flickor har 23 par och pojkar har 22 par 

plus en X- och en Y-kromosom. Hälften av kromosomerna kommer från vardera mamman 

(23) och pappan (23) som tillsammans blir 46 stycken. Det är när könscellerna ska dela på 
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sig som det ibland kan uppstå en avvikelse. Den nydelade cellen får då för mycket av en 

kromosom, 24, och den andra får en kromosom, 22, för lite. Då brukar det bli så att den 

lilla dör och den större överlever. Detta medför att mängden kromosomer för fostret blir 

24+23=47. Det vanligaste är att det uppstår ett missfall vid en feldelning av någon 

kromosom. Men när det händer med kromosom nr 21 är det vanligare att fostret klarar sig. 

 

Vid Downs syndrom får fostret i de flesta fall tre stycken av kromosom 21 istället för 

normala två. Att ha 47 kromosomer istället för 46 innebär att utvecklingen i hjärnan 

hämmas. Det finns inga bevis på varför feldelningen sker. Det som är klarlagt är att risken 

är högre för Downs syndrom om den gravida är över 35 år och för väldigt unga blivande 

mammor. Risken ökar procentuellt ju äldre kvinnan är efter 35 års ålder, för att få ett barn 

med Downs syndrom (FUB 2013a). 

 

Det finns fyra olika former av Downs syndrom. Den vanligaste kallas för trisomi 21. Den 

förekommer hos 94 % av gruppen och innebär att dessa individer har en hel extra av 

kromosom 21. Det finns en annan variant av Downssyndrom som kallas för translokations-

trisomi 21. Vid denna sort har den hela kromosomen 21 satt sig fast på en annan 

kromosom. Den tredje typen kallas för trisomi 21 mosaik. ”Då finns det både celler med 

en normal uppsättning av kromosomer och celler med tre kromosomer. Ofta är symtomen 

på Downs syndrom färre vid denna form, eftersom det även finns normala celler i 

kroppen.”	  (FUB 2013a). Den fjärde och ovanligaste sorten kallas för partiell trisomi 21. 

Då finns det bara ett extra segment av kromosom 21 som oftast sitter på ett annat 

kromosompar (FUB 2013a).  

 

Diagnosen fastställs med hjälp av Halls 20 kriterier. Finns det 12 eller fler av kriterierna 

sätts diagnosen. Några exempel på kriterier är: ”överrörliga leder, platt ansikte, platt 

bakhuvud, rikligt med nackskinn, veck i inre ögonvrån, tungan hålls utanför munnen.” 

(FUB 2013b o c). 

 

De flesta personer med Downs syndrom har läs- och skrivkunskaper. Det finns möjlighet 

för eget boende och att leva ett bra och socialt liv, med ett individanpassat stöd (FUB 
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2013d). ”Vi vet faktiskt inte var gränserna går för vad en person med Downs syndrom kan 

utföra.”	  (FUB 2013e).  

 

 

 

3.4 Beskrivning av Stellan 

 

Stellan är i 40-årsåldern och har diagnosen Downs syndrom. Han bor i en egen lägenhet i 

ett gruppboende. Jag träffade Stellan när jag började arbeta som cirkelledare i musik på ett 

dagcenter i januari 1994. Vi har under snart 20 år knutit våra band tillsammans. Under de 

första åren träffades vi både i mindre grupp om ca sju personer och i större grupp om ca 

20. Jag slutade på dagcenter 1999 men har spelat i Stellans gruppboende i ca 15 år och gör 

så fortfarande. 

 

Stellan är husets ordningsman som har kontroll över det mesta t.ex. belysning och var han 

skall sitta någonstans. Han sitter alltid på samma plats i soffan på gruppboendet och när jag 

avslutar med den sista melodin som alltid är ”När trollmor har lagt” så kommer han fram 

till mig, och när jag tar undan min gitarr, sätter sig Stellan i mitt knä och jag sjunger 

melodin i hans öron ett par gånger. När sången är slut ställer han sig upp, jag lägger 

gitarren i fodralet. Han stänger locket, tar mig i handen, tackar och visar nu kan du gå. Vi 

har våra rutiner. Stellan har inget tal. Det har varit väldigt roligt och intressant att få arbeta 

med Stellan i FMT, att träffa honom ensam utan alla andra och få känna att vi kan 

samverka som en duo. Stellans ledsagare m fl. har varit och är fortfarande väldigt positiva 

till hela konceptet.  

 

 

3.4.1 Beskrivning av arbetet med Stellan 
Introduktion 

Vi kom igång lite sent på hösten 2011 och hann då med fem träffar. Sedan har det flutit på 

med tio träffar per termin våren och hösten 2012 samt våren 2013. Stellan har kommit till 

mig med färdtjänst och ledsagare. I början när allt var nytt fick ledsagaren sitta med i 
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rummet. Sedan fick ledsagaren sitta utanför rummet med dörren öppen. Nästa steg blev att 

vi kunde stänga dörren och få igång en samverkan mellan Stellan och mig. Han valde själv 

att sitta på golvet och så fick det bli. Jag och Stellan har arbetat med koder som skapar 

kontakt, samverkan och ett fritt spel. När jag fortsättningsvis nämner den kontaktskapande 

koden menar jag en välkomnande musikkod. Den samverkande koden är en annan kod i 

vilken ett igångsättande av aktivitet hos adepten får bekräftelse av mig som terapeut. 

 

Första tio träffarna 

Termin ett satt han på golvet och hade en virveltrumma framför sig. Sittställningen 

varierades mellan, sitta skräddare, på knä eller på rumpan med utsträckta ben. Han har känt 

på några olika slags trumstockar. Några slag har det blivit men inte något kontinuerligt 

spelande. Ibland har trumstocken stannat kvar i handens grepp en längre stund, som längst 

8–10 minuter. 

 

När jag gav honom ett halsband av träkulor spelade han till början med det på trumskinnet. 

Ganska snabba rörelser med vänsterhanden och det blev ett rasslande ljud som jag kunde 

bekräfta. Under termin två, har han använt båda händerna till att snurra med halsbandet. 

Jag har bekräftat snurrningarna men inte när halsbandet hamnat i munnen. Under termin 

två, andra träffen, fick en cymbal på stativ stå i rummet när Stellan kom in. Han brukade 

stå upp en stund vid ankomst medan jag spelade den kontaktskapande koden. Sedan valde 

han att sitta på golvet. Jag tog undan cymbalen och erbjöd virveltrumman istället. 

 

Sitta på stolen  

Efter halva terminen våren 2012 fanns också en stol framme när Stellan kom in i rummet. 

Vid gång nr nio valde han att sätta sig på stolen. Stellan stod som vanligt en stund och 

suckade till den kontaktskapande koden. Jag spelade vidare på den samverkande koden och 

bekräftade rörelser. Sedan satte han sig på stolen och satt kvar hela passet. Följande gång 

valde Stellan golvet igen och sedan hade vi sommaruppehåll.  

 

Vändpunkt 

Tiden går fort och snart var det hösten igen. Stellan startade åter med att sitta på golvet. 

Han gungande med överkroppen till den välkomnande koden som om han kände igen 
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melodislingan. Jag erbjöd en bandyboll. Han tog den i handen och höll kvar den mot 

trumskinnet när jag spelade koden. Han log med hela ansiktet och sträckte sedan upp 

armarna bakom nacken en stund. En stol stod framme varje gång vi träffades. 

 

Vid den femte träffen spelade jag som vanligt den kontaktskapande melodin. En stol och 

en cymbal på stativ stod framme i rummet när ledsagaren sa: ”Gå in till Anna-Lena nu”. 

Stellan kom in och stod där bredvid stolen en stund. Han varierade sin kroppsställning med 

lite olika position av händerna och fötterna. Vid avslutad kod stängde jag dörren och 

erbjöd en filtklubba. Till en början tog han den inte men vid andra försöket tog han emot 

den och satt då på stolen. Jag började spela på den samverkande melodin och inväntade 

slag efter slag. Vid detta tillfälle fick vi alltså igång en samverkan med attributen. Stellan 

visade på reaktioner som gungningar med sin överkropp, många suckar, stannande upp och 

fortsatte att spela igen. Det kunde dröja långa stunder emellan slagen på cymbalen men vi 

samverkade med attribut. Vi avslutade med ett långt ”high five” innan jag spelade den 

avslutande melodin. De återstående fem gångerna på terminen fortsatte Stellan att sätta sig 

på stolen varje gång. Vi kunde nu samverka på ett bra sätt när sittandet blivit etablerat. 

 

Exceptionellt 

Vid höstterminens sista träff, när vi hade spelat klart strulade det med färdtjänst och bilen 

var försenad. Ledsagaren, som var vikarie, fick komma in i terapirummet för att se vilken 

miljö vi arbetade i. Under tiden satt Stellan kvar på stolen. Virveln stod också framme och 

Stellan började skratta hjärtligt och spelade igen. Jag bekräftade. Han skrattade ljudligt och 

klappade sig på låret samt stampade med foten. Det blev ett slags dubbelpass denna gång. 

Stellan har i sin mimik visat glädje under många terapitillfällen tidigare men just denna 

gång blev det exceptionellt.  

 

Avslutningsvis 

Under vårterminen 2013 har Stellan valt golvposition vid de två första gångerna, övriga 

gånger har sittandet på stolen fungerat. Han har fortsatt att spela på virveltrumman eller 

cymbalen.  
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3.4.2 Resultat av arbetet med Stellan 
Utvecklingen i arbetet har haft en framgångsrik riktning. Ledsagaren och personal på 

Stellans boende har berättat för mig om en positivt upplevd utveckling hos honom. Det är 

en process för Stellan i förberedelsen hemma hos honom innan resan med färdtjänst till 

mig. Det visas bl.a. ett foto på mig och att han ska åka bil. En utflykt som innebär att byta 

kläder innan och att plånbok och väska skall med. Stellan visar då ett lugn och en upp-

skattning i vad som kommer att hända. 

 

Efter avslutad musikterapi upplevs han lugn och harmonisk. När han kommit hem igen är 

han trött och brukar då bada. En träff hos mig innebär alltså en aktivitet som tar lång tid för 

Stellan och som kan summeras i förberedelse, terapi och avslutning. 

 

Jag har även haft ett slags anpassat MUISK i gruppboendet under utbildningen. Där har 

personalen och jag märkt skillnad framförallt på Stellan i jämförelse med andra deltagare 

som inte haft FMT. Stellan vet vad som händer när t.ex. en cymbal skickas runt bland 

deltagarna under musikstunden.  

 

När Stellan senare under termin tre valde att kontinuerligt sitta på stolen blev det ut-

veckling i användandet av attributet. Jag har varierat mellan en cymbal eller en virvel-

trumma. Vi kunde då få igång en samverkan när han spelade på cymbalen. Han har valt att 

använda sin vänstra hand att spela med. Vid samma tidsperiod visade Stellan hemma ett 

önskemål om att sätta på musik, ett intresse för att lyssna på musik. Han har även börjat 

visa intresse för att lyssna på musik under färd med bussen och att då höja och sänka 

volymen.   
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4  Resultatsammanfattning och diskussion 

 

 

 

Utveckling 

Det som är så fantastiskt med FMT-metoden är att den generellt genererat utveckling för 

individen utifrån hans/hennes funktionsförmåga. Det har jag fått med mig i erfarenheterna 

av min praktikperiod. Det har också varit en betydelsefull fördel att få med sig bredden, 

genom individernas olika förutsättningar, för att som terapeut bättre förstå processen. Jag 

har även förstått vikten av att anpassa attributen till både barn och vuxna och att det har 

betydelse för resultatet. Mina investeringar i detta under praktiken gav ytterligare möjlig-

heter i kodspelet med positiva påföljder. 

 

Erfarenhet 

I början kände jag mig som terapeut lite obekväm med hanterandet av instrumenten. Det 

tog tid, tyckte jag, att ställa upp och att hinna med allt inom tidsramen. Men med bra 

handledning från lärarna och allt eftersom praktiken har rullat på, har jag idag en helt 

annan uppfattning. För jag som terapeut kan med få medel, skapa möjligheter åt min adept, 

väldigt många på 20 minuter. Det gäller att följa adeptens utveckling och anpassa det 

fortsätta arbetet samt känna av adeptens ork och förmåga. Ibland kan det vara bättre att 

avsluta tidigare, innan han/hon visar påtaglig trötthet. 

 

Valter 

Det har varit väldigt inspirerande att som nybörjarterapeut få arbeta med Valter. Eftersom 

både han och jag har ett lugn, blev energin i rummet harmonisk att arbeta i och allt efter-

som kunskaperna hos mig har berikats så har även arbetet med FMT fungerat fint. Vi har 

träffats ca 40 ggr under de fyra terminer som praktiken har pågått. Jag har arbetat med 

Valter, med metoden och med mig själv under resan. 

 

Mitt arbete med Valter har varit av stor betydelse för mig genom att jag fått möjlighet som 

blivande terapeut att hantverka på ett bredare sätt i själva metodens kodspel. Här har jag 
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efter en etablerad kod arbetat vidare med variationer av flera koders olika 

grunduppställningar. Det har varit intressant att följa Valters utveckling, vår framgångsrika 

samverkan och hur hans stabilitet förbättrats. 

 

Jag har utökat min kollektion med fler attribut och trumstockar under utbildningens gång.  

Strategin har varit att befästa kodens struktur innan variationerna har tillämpats. Under 

termin ett och två arbetade vi efter ungefär samma upplägg: Att spela liksidiga rörelser, att 

spela från vänster till höger över medianlinjen, och att blåsa. Jag uppmärksammade i 

Valters ansiktsuttryck att han uppskattade mina stimulerande uppgifter i modeller/logik 

med höjningar, sänkningar och vinklade instrument (s. 33).  

 

Jag har sett hans visade glädje i att sitta på balansbollen och spela (s. 34). Balanskudde har 

också varit ett uppskattat inslag då han visat på liknande reaktioner. Jag har upplevt hur 

hans perceptioner som t.ex. det auditiva och visuella tydligt aktiverats (s. 34). Hans fina 

blåskoordination blev säkrare under arbetets gång i både blåsteknik och hanterande av 

blåsinstrumenten. Jag upplever att han har visat att han tycker om att blåsa och att det är 

roligt (s. 33). Jag menar även att spel ifrån vänster till höger kan ha haft en inverkan på en 

förbättrad förmåga i läsning (s. 24, 35). Han upplevs efter tre terminer vara mer social (s. 

35). Det känns väldigt bra för mig som blivande terapeut att få en sådan positiv feedback. 

 

Autism 

Jag tänker även på det sista citatet i fakta om autism med tanke på hans ökade sociala sida. 

”Ett av huvudmålen för behandlingen är att hjälpa personen att utveckla en fungerande 

kommunikation.” (s. 30). Det kan vara så att FMT stärkt Valter i det sociala livet. Personer 

med autism kan ha en försenad talutveckling eller inget tal alls. Valter har ett gott utvecklat 

tal och är dessutom flerspråkig. När han talar om någonting blir det alltid väldigt detaljerat 

och ingående. Jag upplever honom som en person med ett brett intresse för flera fakta om 

saker och ting. Med sådana intressen är det positivt att han visat på ökad egen läskraft 

under denna praktikperiod. Han har haft lite manér under sessionerna med olika ljud och 

lite handviftningar men viftningarna kan nu upplevas i något mindre omfattning (s. 31). 
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Stellan 

Arbetet med Stellan har verkligen varit en häftig resa. Innan var jag så nyfiken och 

förväntansfull på hur det skulle bli att träffa honom i denna terapeutiska situation.  

Utifrån Stellans grundförutsättningar, har det har byggts upp en slags förväntan inför 

sessionerna och en avslappnad avslutning för honom i badet hemma efteråt (s. 41). 

I terapisituationen har vi till en början arbetat fram en trygghet med varandra i rummet. 

Sedan kom ett igenkännande i både miljön och melodierna samt en samverkan med 

musiken och hans rörelser.  

 

Mitt arbete med Stellan har gett mig en oerhört viktig erfarenhet i att hantverka på ett mer 

begränsat sätt i metodens kodspel. Det är en erfarenhet som jag är väldigt tacksam för idag. 

En annan viktig del i arbetet med Stellan har varit min utmaning i att ge tid och att vänta in 

(s. 40). Jag har insett att det är okej för mig som terapeut att ge den tiden. Det kändes ovant 

för mig i början men nu tänker jag inte själv på det längre, vilket är skönt. Stellan och jag 

har en etablerad kontakt sedan många år tillbaka men vi hade inte tidigare träffats in någon 

individuell situation. Det har varit positivt med en aktivitet med fokus riktad mot endast 

honom. Jag upplever att det var en fördel för honom att han kände mig innan för 

trygghetens skull. 

 

Terapiarbetet i början riktade in sig på att Stellan lyssnade och jag bekräftade hans rörelser. 

Det blev mycket kodspel med syfte att samverka, vänta in en rörelse att bekräfta. 

Granbergs ord: ”Det måste få ta tid” (s. 6), gick som ett mantra i mitt huvud många 

gånger. Som nybörjarterapeut var det svårt i början att känna sig trygg med själva 

väntandet. Allt eftersom mina egna kunskaper under utbildningen berikats så har jag blivit 

trygg i väntandet. Och när jag har väntat in, har jag ibland, spelat om takten innan själva 

bekräftelsetonen. På så vis har jag hållit kvar spänningen till själva upplösningen. Den 

tekniken har jag använt med Stellan.  

 

En stol stod framme varje gång vi träffades och vid den femte träffen hösten 2012 (s. 40) 

inträffande en slags vändpunkt för vårt fortsatta arbete. Han valde då att sitta på stolen. Vid 

detta tillfälle fick vi alltså igång en samverkan med attributen vilket var en fantastisk 

känsla för mig som terapeut. Vid höstterminens sista träff inträffade en trevlig händelse.  
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Hans exceptionella glädje denna gång blev en minnesvärd glädjeklimax (s. 40). Hela 

aktiviteten har från start, terapiarbete och avslutning resulterat i ett flera timmars långt 

”må-bra-tillstånd” genom att hans visade känsla varit förväntansfull, lugn och harmonisk 

samt trött och avslappnad i sammanhanget. Det är ett gott tecken för personalen i hans 

boende och för mig som terapeut, samt att utvecklingen visat på ett intresse att själv ta 

egna initiativ till att lyssna på musik i varierad volym (s. 41).  

 

Downs syndrom 

Det känns viktigt att tänka på att Downs syndrom inte är en sjukdom utan en diagnos. Jag 

upplever Stellan som en person precis såsom Svenska Downföreningen beskriver ” först 

och främst en individ med unika kvaliteter och med samma grundläggande behov som alla 

andra människor, att bli älskad, att klara av, att få ge, att höra till” (s. 36). Många 

personer med diagnosen har läs- och skrivkunskaper. Stellan har inget tal och inte heller 

dessa kunskaper (s. 38). Men han har ett eget boende och lever enligt min kännedom ett 

gott liv. 

 

Frågeställningar 

Med tanke på min första frågeställning: På vilket/vilka sätt kan det ha betydelse om en 

individ har talfunktion eller inte i en ickeverbal metod? Genom mina praktikerfarenheter 

med talande personer och icke talande, har det inte för själva utförandet någon betydelse 

om individen har talfunktion eller inte. Metoden är ickeverbal. Vi talar inte genom ord med 

varandra. Som terapeut spelar jag med adepten och följer honom/henne i utvecklingen 

utifrån dennes förmåga. Det spelar liksom ingen roll hur trädet ser ut, ungt/gammalt eller 

var det står placerat, vindarna med ny energi kommer på något sätt åt alla grenarna i alla 

fall. 

 

Min andra frågeställning: Hur kan man i arbetet med FMT observera en individs eventuella 

problem med sensorisk integration? Här handlar det om en kunskap i sensorisk integration 

för att få en förståelse för varför en individs sensoriska utvecklingsnivå visar sig som den 

gör. Genom att förstå detta kan jag som terapeut på ett enklare sätt bemöta eventuella 

svårigheter som kan uppkomma. Ju bättre man bearbetar jorden innan ett frö sås desto 

bättre blir förutsättningarna för det att gro och växa. Men det kräver sin omsorg och plan 
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med gödning och vattning när plantan sedan tar fart. Med en god förståelse och balansering 

blir trädet stabilt och blommande vackert. 
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5  Slutsats 
 

 

 

Min första frågeställning: På vilket/vilka sätt kan det ha betydelse om en individ har 

talfunktion eller inte i en ickeverbal metod? 

 

Min slutsats blir att genom en ickeverbal metod kan jag som terapeut möta alla individer 

oavsett talfunktion eller inte (s. 24, 38). Och om läsförmågan finns kan jag som terapeut 

skapa förutsättningar för en utveckling som kan leda till t.ex. förbättrad läsförmåga (s. 24, 

35).  

 

Min andra frågeställning: Hur kan man i arbetet med FMT observera en individs 

eventuella problem med sensorisk integration? 

 

Min slutsats blir: En individs eventuella problem med sensorisk integration kan observeras 

i FMT genom att jag som terapeut förstår nivåerna i den process som barnet genomgår 

fram till ca sju års ålder. I FMT kan jag som terapeut t.ex. observera på vilket sätt en adept 

spelar på instrumenten. Jag noterar hur det ligger till med individens balans. Klarar 

han/hon av att sitta på stolen? Finns det en uppfattning om start, bekräftelse och avslut. 

Klarar adepten av att blåsa? Fungerar det att spela från vänster till höger över median-

linjen? Jag, som terapeut, skapar förutsättningar för en gemensam samverkan (s. 17–18). 

 

I FMT sker ingen träning. Möjligheter skapas genom att terapeuten utgår från individens 

funktioner och dennes förmågor och stimulerar vidare därifrån för att få till stånd en ut-

veckling hos individen. Utvecklingen är bestående, det är inte träning. I FMT skapas en 

möjlighet till utveckling av funktioner. Det går inte att inte veta exakt vad som kommer att 

hända. Terapeuten kan stimulera vilket skapar möjligheter för adepten att utvecklas. FMT 

är ett kraftfullt medel – men jag kan inte veta hur adepten kommer att använda sig av detta 

(s. 15). 
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Slutligen är det viktigt att jag som terapeut får en samordning mellan mig och adepten där 

musiken och metoden är redskapen i sammanhanget. En samordning på sinnessystem, 

perception, motorik, kognition och emotionella processer. En samordning som driver ut-

vecklingen till strukturer. För att drivas till ett utförande behöver en människa motiveras. 

Individen måste få en känsla för att något är möjligt så att hjärnans mål och resultatbild blir 

till verklighet. Här är FMT tydligt och genialt i sin enkelhet (s. 15–16). 

  

Min dröm om musikterapiutbildning sedan 1996 går nu snart mot ett förverkligande. Det 

tog bara 14 år innan tiden var inne och förutsättningarna var på plats för själva genom-

förandet. Jag är oerhört glad och tacksam för att jag ville, vågade och kunde göra denna för 

mig väldigt intressanta och lärorika resa. 

 

Utbildningen har gett mig verktygen som jag saknade men som jag visste fanns där ute 

någonstans. Utbildningen har lärt mig att hantverka med verktygen utifrån individens 

funktionsförmåga. Utbildningen har berikat mina kunskaper inom neuropsykologi och 

neurofysiologi samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar s.k. NPF och även inom 

autismspektrum, sinnesintegrering, utveckling och beteendestörning m.m. Jag kan se mig 

själv som ett eget växande träd i musikskogen, omgiven av alla musikterapikompisar, som 

nu av egen kraft och hantverk ska vårda kunskaperna.  

 

Ett stort varmt och hjärtinnerligt tack till Er alla som medverkat och bidragit till denna för 

mig så viktiga samt betydelsefulla möjlighet. Drömmen blev till slut en sann verklighet. 
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6  Slutord 
 

 

 

Eftersom detta arbete inleddes med dikten ”Till eftertanke” önskar jag även avsluta med 

en dikt av Sören Jansson som heter ”Vi springer ifrån oss själva” (Andras dikter). 

 

”När vardagens många sysslor 
 blir svåra att hinna med 

när stressen tar överhanden  
och humöret går ur led 

Då måste vi ta det vackert  
och sätta oss ned en stund 
och sluta gå på tomgång 

 var eviga sekund 
 

Vi springer ifrån oss själva 
 vårt innersta lilla jag 

Vi glömmer snart adressen 
 och meningen med vår dag 

Runt stigarna växer blommor  
och fåglarna hörs i skyn 

Men vem tar sig tid att stanna 
 och njuta av denna syn? 

 
Vårt hjärta behöver stillhet  

vår ande behöver ro 
som plantan behöver näring 
 för att växa och kunna gro 
Vad dagarna kan förljuvas 
 få mening och stimulans 
När hjärtat får tid att leva 

 och komma i balans”  
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