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Sammandrag 
 

 

 

I detta arbete beskriver jag FMT-metoden – Funktionsinriktad musikterapi och visar på hur 

den kan motsvara mål som är formulerade i grundsärskolans läroplan. Jag lyfter vid sidan 

av den även fram Salamancadeklarationen. Jag gör en kort beskrivning av SI-terapi – 

sensorisk integrationsterapi och jämför den med FMT-metoden. 

 

Min slutsats är att metoden lämpar sig ypperligt vid arbete i såväl grundsärskolan, som i 

den ordinarie grundskolan. Den kan vara ett komplement till särskolans kursplan och kan 

erbjudas elever i behov av särskilt stöd. 

I mina två fallbeskrivningar tydliggörs hur arbetet med FMT kan stimulera och utveckla 

samverkan, språk och initiativförmågan hos individer med nedsatt funktion inom dessa 

områden. 

 

De två personer som jag arbetat med skiljer sig avsevärt åt beträffande såväl ålder som 

diagnos, endast en av dem har samband med frågeställningen angående kunskapskraven i 

grundsärskolans läroplan. Detta är ett medvetet val för att visa på FMT-metodens stora 

anpassningsmöjlighet.  

 

 

 

 

Nyckelord: autism, FMT-metoden, Funktionsinriktad musikterapi, grundsärskolans läro-

plan, lateral inhibering, neuromuskulär, pannlobsdemens, sinnesintegrering         
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1  Inledning 
 

 

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 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 mer och vet mer. 

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 i stället 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. 

                                              Sören Kierkegaard 
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1.1 Syfte och frågeställning 
 

Jag vill med detta arbete undersöka om Funktionsinriktad MusikTerapi – FMT kan vara ett 

komplement till stödundervisningen i skolan och om den är förenlig med grundsärskolans 

läroplan (Lgrsä 11). Jag lyfter fram och gör en jämförelse med Salamancadeklarationen. 

Jag vill även visa på och jämföra FMT med SI-terapi (sensorisk integrationsterapi).  

 

Mina frågeställningar är:  

• Hur kan arbetet med FMT-metoden motsvara mål och kunskapskrav som är 

formulerade i grundsärskolans läroplan?  

• Hur kan arbetet med FMT stimulera samverkan, språkutvecklingen och initiativ-

förmågan hos individer med, inom dessa områden, nedsatt funktion?  

 

 

 

1.2 Upplägg/disposition 
 

Jag beskriver i detta arbete vad FMT är samt dess uppkomst. Det ges en kort definition av 

vad musikterapi är i stort, vidare en kort redogörelse för musikterapins historia och 

slutligen musikterapin i Sverige idag. Salamancadeklarationen, grundsärskolans läroplan 

och SI-terapi presenteras. Jag gör en jämförelse mellan dem och FMT-metoden. I mina två 

fallbeskrivningar redovisas arbetet med två adepter, en med diagnosen autism och en med 

diagnosen FTD (Fronto-Temporal Demens).  
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1.3 Begrepp och definitioner 
 

Adept – individ/ brukare som får FMT 

Avslut – glissando uppåt, över klaviaturens tangenter, vilket markerar slutet av momentet 

Bekräfta – terapeuten bejakar/bekräftar, från pianot, tydligt adeptens initiativ och spel 

Dissonerande ackord – musikaliskt intervall, harmoni eller ackord som av flertalet 

människor upplevs som missljudande, icke välljudande 

Förmotorik – när man genom att placera kroppen, ev. på en stol, förbereder och under-

lättar för rörelsen som ska utföras 

Habituera – inlärningsfenomen som innebär att en regelbundet förekommande stimulering 

så småningom inte längre uppmärksammas 

Koduppställning – en uppställning av instrumenten kopplad till en särskild melodislinga 

Neuromuskulär – impulser tillförs hjärnan genom muskler och nerver 

Pronera – inåtrotation, vrida handen med handflatan nedåt 

Supinera – utåtrotation, vrida handen med handflatan uppåt 

Tvärhandsklubba – en speciell trumstock som används vid t.ex. ett tvärhandsgrepp 

Överstigande ackord – tritonus (även kallat djävulsintervallet eller överstigande kvart) är 

ett musikaliskt intervall som spänner över tre heltoner eller en halv oktav, till exempel 

intervallet C–Fiss. Tritonus har en dissonant klang och används ofta i skräckfilmsmusik. 

 

 

 

1.4 Min bakgrund 
 

”Nu eller aldrig” var min tanke, våren 2010, när jag bestämde mig för att söka till FMT-

utbildningen. En dröm som jag haft och burit med mig ända sedan början av 80-talet. Jag 

var då nyutbildad kyrkomusiker och hade fått anställning som församlingsmusiker i Akalla 

församling i Stockholm. Pastorns dotter hade en funktionsnedsättning och ”spelade” med 

Lasse Hjelm på Folke Bernadottehemmet i Uppsala, denne Lasse Hjelm som jag hade hört 

på radion ett halvår tidigare, när han berättade om sitt arbete. Det i sin tur ledde till att jag 
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skrev ett arbete om honom och hans musikterapi. Jag kände mig otroligt privilegierad när 

jag fick följa med och auskultera hos honom. Detta grep mig verkligen. 

 

Men så kom livet emellan: jag träffade och gifte mig med mannen som skulle komma att 

bli pappa till mina barn. Det innebar att vi flyttade söderut mot Skåne, med sju års mellan-

landning i Östergötland. Mellan åren 1986–1992 föddes våra fyra barn. Jag arbetade deltid 

som kyrkomusiker och skötte hem och barn därutöver. 

 

Tankarna på Lasse Hjelm, och min upplevelse där i Uppsala, dök ibland upp under årens 

gång, och jag kunde höra mig själv säga ”om det är något jag skulle vilja ha gjort så” och 

så följde en återgivning av mitt första möte med det som skulle komma att få namnet FMT. 

 

Åren gick, pappan och jag skiljdes efter 20 års äktenskap, och jag levde ensam med 

barnen. Nu trodde jag än mindre att det skulle kunna finnas någon möjlighet att förverkliga 

”drömmen”. All min tid kretsade kring barn, hästar och arbete och jag saknade verkligen 

varken sysselsättning eller tidsfördriv. 

 

Men så gick en tid och barnen flyttade hemifrån en efter en. Vad skulle jag nu göra? Jag 

googlade och hittade FMT-utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund, där Salome 

Persson stod som kontaktperson. Samtalet med henne var mycket positivt och hon 

övertygade mig om att jag alls inte var för gammal för utbildningen, trots att jag nyss hade 

städat upp efter mitt 50-årskalas. Samtalet resulterade i att jag skickade in min ansökan, 

och blev sedan antagen efter intervju och antagningsprov. 

 

Jag har trivts gott med mitt arbete som musiker, både i kyrkan och som musiklärare i 

skolan. Min kärlek till ”dem som har det svårt”, till ”de jobbiga”, är och har varit stor. Jag 

ser fram emot att kunna fortsätta arbeta som musikterapeut, nu med ett redskap för mig att 

förena kärlek, empati och stöd.  
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2  Bakgrund 
 

 

 

Musikterapi är en behandlingsmetod där man använder musiken som medel, och har inte 

som mål att utveckla musikalitet eller teknik på olika musikinstrument. Världsorganisa-

tionen för musikterapi (WFMT) har sedan 1996 fastslagit följande definition av 

musikterapi: 

 
”Musikterapi innebär att en utbildad musikterapeut använder sig av musik och/ 

eller musikaliska element (ljud, rytm, melodi, harmoni) i en process avsedd att 

möjliggöra och främja kommunikation, relaterande, inlärning, mobilisering, 

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

emotionella, mentala, sociala och kognitiva behov. Musikterapeuter finns både 

inom landsting, kommunala och privata verksamheter. Musikterapi har som mål 

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

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

förbättrad livskvalitet.” 

 

En musikterapeut kan möta människor i alla åldrar, från livets början på förlossnings-

avdelningar och spädbarnsenheter till enheter för vård i livets slutskede. Idag finns musik-

terapeuter inom barn- och vuxenpsykiatri, skola, förskola, ungdomsvård, somatisk vård, 

äldrevård och vid behandling av personer med olika funktionsnedsättningar. Musikterapi 

kan ges som specialpedagogiska insatser, hälsoförebyggande arbete, friskvård, barn/vuxen-

habilitering, rehabilitering och behandling. 

 

Att ”spela för” någon är den vanligaste, vedertagna formen inom musicerandet, men här 

handlar det om ett handlande, nämligen att ”spela med” en annan individ. (Hjelm 2005, s. 

125) 

Annika förs in, sittande i sin rullstol, lite remmar här och där, men hennes armar var fria. 

Hon styrs fram emot bastrumman, såg ganska konfunderad ut. Jag sa ingenting. Satt lugnt 

vid pianot, lät tystnaden tala. Så slog jag an tre toner, kvinter, i avvägt temp, lite frågande, 

påmanande. Tre toner var min fråga: - Annikas spastiska reflex var hennes svar! Här 
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händer det jag hoppades på och Annika siktade in sig på det röda märket på trumman – 

handen och armen flög okontrollerat upp emot nacken och stannade där. Sekunderna gick 

under en spänd väntan, i en jättelång fermat. De första tonerna klingade fortfarande – jag 

väntade. Då lossnade armen och handen föll ned och träffade trumskinnet med en dums. I 

exakt samma ögonblick svarade jag med ett ackord – jag förstärkte och bekräftade 

Annikas svar. Spontant slog jag an tre nya toner och proceduren återupprepades. Vi 

fortsatte i åtta ”taktlösa takter” och hade alltså startat en dialog. Vi hade också börjat med 

att skapa en dyad, en tvåpersons grupp – allt var öppet för en samverkan. 

Jag hade spelat med! 

Det var så det började… (Hjelm 2005, s. 41) 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia 
 

Människor har sjungit och spelat tillsammans under livets alla betingelser, sjungit och 

spelat i glädje och sorg. Slavarna sjöng under sina stränga arbetspass dels för att hålla 

modet uppe, dels för att hålla arbetsrytmen. Vid hoven anställdes musiker för att roa, 

underhålla och muntra upp kungen. Föräldrar har sjungit och nynnat för sina små barn för 

att få dem att komma till ro, och somna, eller för att lugnas. Det har skrivits och sjungits 

psalmer till Guds ära ända sedan skapelsen, enligt Bibeln. 

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

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

honom.” (Bibeln, 1 Sam. 16:23) 
 

Detta citat, hämtat från bibeln, är en av de tidiga nedtecknade beskrivningarna av en 

musikterapeutisk verksamhet. En, i Platons anda, under 400-talet verkande filosof vid 

namn Proklus ansåg att: 

 
”Psalmsången tar bort modlöshet, lindrar smärtor, lugnar lidelser, förjagar 

sorger, väcker själens fromhet och manar iväg onda andar.” (Proklus se Ruud 

1982, s. 91) 
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Musiken har genom tiderna tillskrivits olika egenskaper med vilka den ansetts kunna 

påverka människan. Under antiken fanns uppfattningen att sjukdom var ett slags obalans i 

kroppen som kunde botas med musik och där då den ordning och harmoni som finns i 

musiken ansågs vara verksam. Olika tonarter och tonföljder har också varit i fokus för 

påverkan av människans hälsotillstånd (Ruud 2002, s. 18). 

 

Den nutida musikterapin växte fram efter andra världskriget. Vid slutet av 50-talet 

startades musikterapeututbildningar vid flera universitet i USA och även i bl.a. Wien och 

London (FMS 2013). 

 

 

  

2.2 Musikterapin i Sverige  
 

Från 1950-talet och framåt kan man i Sverige hitta begreppet Musikterapi. År 1974 hölls 

en kurs med föreläsare från de nordiska länderna. Samma år bildades FMS (Förbundet för 

Musikterapi i Sverige). 

 

1981 startades den första musikterapeututbildningen vid Kungliga Musikhögskolan i 

Stockholm (KMH). 1987 grundade Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala och 

startade en treårig utbildning där. 1988 startades även FMT-utbildningen vid Ingesunds 

Musikhögskola i Arvika. Där har utbildningen bedrivits till och med vårterminen 2013. Ett 

utvecklingsarbete har påbörjats och planer finns på att starta ett högskoleprogram 120 hp i 

Funktionsinriktad musikterapi. Beslut har i skrivandets stund ännu inte fattats av 

universitetsledningen.  

 

Idag finns det följaktligen två utbildningar i Sverige. 

1. Kungliga Musikhögskolan i Stockholm som har en musikterapiutbildning med ett 

psykodynamiskt perspektiv. 

2. Musikhögskolan Ingesund, Arvika som tillhör Karlstads Universitet, står för en 

utbildning med ett funktionsinriktat perspektiv.  
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På FMT Behandlingscenter i Eskilstuna har under hösten 2012 samt våren 2013 FMT, 

Funktionsinriktad MusikTerapi ingått i en forskningsstudie med stöd ifrån Tillväxtverket. I 

studien som har varit av pilotmodell har 10 patienter med Parkinsons sjukdom samt 10 

patienter som drabbats av stroke behandlats med FMT under 20 veckor. Detta för att 

utröna FMTs effekt som rehabiliteringsmetod för dessa båda patientgrupper. Resultaten av 

forskningsstudien kommer att presenteras under 2013. De preliminära resultaten visar att 

FMT-behandling har en positiv effekt på dessa båda patientgrupper. Åsa Rosin PhD  

(Margareta Ericsson, 2013)1      

 

 

2.3 FMT-metoden 
 

FMT-metoden utvecklades av Lasse Hjelm under hans femtonåriga engagemang vid Folke 

Bernadottehemmet, Uppsala (1975–1989).  

 

I arbetet med FMT används musiken som medel och inte som ett mål. Det är: 

• en neuromuskulär behandlingsform som bygger på utvecklingsteoretiska grunder 

• en metod där impulser tillförs hjärnan via muskler och nerver 

• en metod som samordnar perception, kroppskontroll och andning 

• en metod där specialkomponerade musikkoder används  

• en metod med utommusikaliska mål 

• en metod som är ickeverbal 

• en metod som alltid är individuell 

• en metod som analyserar funktionsnedsättningar 

• en metod som stöder beteendestrukturering samt utvecklar associationer och 

minnesfunktioner 

 

                                                
1 E-post från Margareta Ericsson, FMT-terapeut, lärare och handledare vid musikterapiutbildningen 
Musikhögskolan Ingesund (2013-05-16) 
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”Det som utvecklas sitter kvar - det som tränas måste alltid tränas.” (Helén se Hjelm 2004, 

B.9 s. 3) Jfr i undervisning där det talas mycket om att träna och öva för att nå resultat. 

Hjelm använder ofta Piagets uttryck ”varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det 

föregående steget.” (Piaget se Hjelm 2004, B.1 s. 12)  

 

       Metoden utförs ickeverbalt, d.v.s. 

• inga instruktioner 

• inga kommentarer 

• inga anvisningar, ej heller verbalt beröm 

 
”Utan verbal påverkan skapas utrymme för spontana responsen/rörelser som ger 

direkta förbindelser till, och påverkar, sensomotoriska områden i hjärnan - detta 

utan omvägar över språkliga och intellektuella tolkningar och bearbetningar.” 

(Hjelm 2005, s. 188) 

 

Metoden kan användas oavsett ålder, och utgångspunkt alltid tas från individens 

begåvnings- och funktionsnivå. Syftet med arbetet är att höja individens funktionsnivå så 

långt det är möjligt, inom samtliga fyra funktionsområden: motorik, kognition, emotion 

och perception. Detta sker genom att skapa förutsättningar för: 

• egen reaktion – utan andras önskan/vilja/krav 

• egen handling – utan instruktion 

• egen tanke – utan andras ord eller förmaning 

• egen planering – utan fysisk påverkan 

                                              (Hjelm 2005, s. 274) 

 

I FMT poängteras att det terapeutiska arbetet sker ”från kroppen till hjärnan”: ”kroppen 

reagerar och hjärnan registrerar”. Ytterligare ett citat: ”Man kan inte organisera en hjärna 

med ord - man kan inte organisera en människa med ord.” (Hjelm 2005, s. 274) En FMT-

terapeut har som uppgift att skapa förutsättningar för att adepten ska förstå och lösa 

uppgiften på ett ändamålsenligt och funktionellt sätt. Det är terapeutens ansvar att se till att 

adepten inte misslyckas. I FMT kan man inte misslyckas, endast bekräftas.  
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Utgångspunkten tas alltid i de funktioner som finns, och där utifrån ges förutsättningar för 

adepten att utnyttja och utveckla dem. Adepten möts alltid på den nivå han eller hon 

befinner sig och terapeuten skapar förutsättning för adepten att skaffa sig egen erfarenhet 

och därmed utvecklas. 

 

Hörseln stimuleras bl.a. av att de olika instrumenten låter olika i sig själva, att de får olika 

klang beroende på vilken trumstock som används och beroende på kraften i slaget och av 

blåsinstrumentens olika klanger. Synen stimuleras bl.a. genom att instrumenten har olika 

storlek och uppställningar. Synen registrerar vidare bl.a. hur långt från kroppen 

instrumentet står och var slaget ska träffa. Smaksinnet registrerar blåsinstrumentens 

kontakt med munhålans smakreceptorer, vilka även bedömer konsistens (Smideman, 

föreläsning 2012-03-21) 

 

Små förflyttningar av instrumenten (Hjelm förespråkade förflyttningar upp till högst 10 cm 

i taget) har ett tydligt motiv, då hjärnan är beroende av stimuli för att nervcellerna ska 

bygga nya nätverk. Utan förändring, stimuli, habituerar hjärnan till slut, vilket innebär att 

den vänjer sig och därmed inte längre reagerar. Total avsaknad av stimuli innebär att 

hjärnan dör.  Genom små förflyttningar och ideliga förändringar av stimuli (olika stockar, 

material och lägen) under arbetet med FMT aktiveras hela tiden nya sinnesnerver och 

lateral inhibering sker (Smideman, föreläsning 2012-03-21). 

 

 

2.3.1 Några av de teoretiska grunderna till FMT 

Hjelm hämtade många av sina tankar från bl.a. den schweiziske utvecklingspsykologen 

Jean Piagets utvecklingsteorier om det normala barnets utveckling och vidare från sjuk-

gymnasten och läraren Britta Holle, psykologen Gunnar Kylén och Jean Ayres, forskare 

och fil. dr. i psykologi. 

 

Jean Piaget (1896–1980) 

Piagets utvecklingsteori utgör en beskrivning av den intellektuella utvecklingen från den 

tidiga barndomens enkla sensorisk-motoriska aktivitet och fram till den vuxnes abstrakta 
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tänkande (Piaget 2008, s. 8). Den går i korthet ut på att barnet passerar olika stadier i 

utvecklingen och inte kan gå vidare till nästa stadium om inte de nödvändiga strukturerna 

etablerats. Begreppen adaption, assimilation och ackommodation är några av nyckel-

begreppen i Piagets utvecklingsteori. 

 

Adaption – innebär en organisms förmåga att anpassa sig till den miljö som omger den. 

Det innebär följden av en lång kedja av handlingsmönster från den nyföddes reflexer till 

det äldre barnets abstrakta tänkande. 

Assimilation – innebär att intrycken från omgivningen tas upp och införlivas, anpassas och 

insmältes med tidigare införskaffad erfarenhet. 

Ackommodation – innebär de förändringar som sker efter assimilationen. Den nya 

kunskapen ändrar kognitiva schemata och det sker en anpassning till den nya situationen. 

Ekvilibrium – är ett jämviktsbegrepp och innebär den jämvikt som infinner sig vid 

tillfredsställda behov. Behov kan tolkas som ett uttryck för brist av jämvikt. Vi försöker 

tillgodose våra behov för att skapa jämvikt. Behoven kan ses som en drivkraft till 

utveckling (Matsson, föreläsning 2011-02-14). 

 

Britta Holle (1910–1999)  

Britta Holle, dansk sjukgymnast och gymnastiklärare, dokumenterade sitt mångåriga arbete 

med barn. Hon har bl.a. skrivit boken Normala och utvecklingshämmade barns motoriska 

utveckling (1987) ”Sen utveckling inom ett område påverkar oundvikligen hela 

utvecklingen därför att alla områden måste utvecklas till någorlunda samma nivå för att en 

hjärnfunktion kan försiggå på denna nivå” (Holle 1987, s. 19). 

 

Gunnar Kylén (1929–1994) 

Psykologen Gunnar Kylén, som forskat om utvecklingsstörning, har beskrivit hur 

människan ordnar intryck och lär sig verkligheten genom sinnesupplevelser i fem 

kategorier: rums-, kvalitets-, tids-, kvantitets- och orsaksuppfattning. Det genomgående för 

personer med utvecklingsstörning är, enligt Kylén, att de uppfattar verkligheten konkretare 

och enklare och i olika grad (filmad föreläsning från HLS år 1981 med docent Gunnar 

Kylén) (Fungerande medier 2013). 
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Jean Ayres (1929–1988)  

Jean Ayres var fil. dr. i psykologi och forskare vid Brain Research Institute vid University 

of California i Los Angeles. Hon uppmärksammade tidigt sambandet mellan hjärnans 

funktion, motoriska och perceptuella störningar samt beteendeavvikelser hos barn och 

vuxna. I hennes bok Sinnenas samspel beskriver hon utvecklingen av den senso-motoriska 

integrationsförmågan hos barn och förklarar olika typer av störningar i de sensoriskt 

integrativa funktionerna (Ayres 1979, s. 63–80). 

 

”Vi anpassar oss till sinnesintryck. Innan kroppen kan utföra en anpassad reaktion måste vi 

ordna sinnesintrycken från kroppen och omvärlden. Vi kan bara anpassa oss till en 

situation om hjärnan förstår vad situationen innebär. När ett barn handlar ändamålsenligt 

vet vi att hjärnan ordnar sinnesintrycken som den ska.” (Ayres 1979, s. 24).  

 

”Sinnesintryck eller förnimmelser stimulerar eller aktiverar nervcellerna och sätter igång 

neurala processer (metodiska förlopp i nervsystemet). Integration är en form av 

organisation. Att integrera är att sammanföra eller organisera olika delar till en helhet. När 

något integreras samverkar dess delar och bildar en helhet. Centrala nervsystemet – 

speciellt hjärnan – är så funtat att det organiserar otaliga sensoriska informationsbitar till 

en integrerad helhetsupplevelse.” (Ayres 2010, s. 14) Sinnesförnimmelserna talar om för 

hjärnan vad kroppen gör och hjärnan talar om för kroppen vad den ska göra (Ayres 1979, s. 

14–15). 

 

 

2.3.2 Rummet 
Det optimala FMT-rummet är sparsamt möblerat och därmed kalt på utsmyckningar. Där 

bör inte finnas några distraherande detaljer vilka kan dra uppmärksamheten bort från de 

instrument terapeuten och adepten samarbetar via. Ljusinsläppet bör vara reglerat så att det 

inte blir skuggor eller ljus som distraherar. Rummet bör se likadant ut vid varje tillfälle 
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som adepten kommer. Det är viktigt med igenkännande, vilket i sin tur skapar trygghet. 

FMT-rummet är fritt från all verbal kommunikation. 

2.3.3 Attributen 
Med attribut menas bl.a. de instrument som används inom FMT. Terapeuten själv använder 

ett piano som verktyg. Lasse Hjelm förespråkade det akustiska pianot, med hänvisning till 

dess vibration vilken är en nödvändighet i FMT-metoden. Numera finns dock elpianon 

med väl så goda vibrationer och kan därmed vara ett hanterbart och praktiskt alternativ. 

Adepten samverkar på olika slaginstrument, såsom bastrumma, virveltrumma, ramtrumma 

och cymbal på stativ. Slaginstrumenten är i sig själva inbjudande att slå på, och de är lätta 

att flytta och att vinkla, vilket underlättar för terapeuten att skapa förutsättning för den 

optimala rörelsen. Dessutom används olika blåsinstrument såsom preparerade blockflöjter 

och ACME-instrument. Dessa är effektinstrument och låter som gök, duva, kråka, anka och 

tågvissla. Sittverktyget, ett av de viktigaste attributen, stolen, är ställbar för att uppnå den 

optimala sittställningen. Utöver dessa används en mängd specialtillverkade trumstockar 

med olika form och tyngd, olika fotklossar, balanskuddar, bolldynor, sittbollar och andra 

hjälpmedel. 

 

 

2.3.4 Koderna  
Koderna består av ett 20-tal specialkomponerade melodier som hör samman med en 

speciell uppställning av instrument/attribut. Melodierna är komponerade av Hjelm och 

tänkta att endast användas i arbetet med FMT. De är enkla till sin struktur, neutrala och fria 

från belastande associationer för att inte binda adeptens tankar, känslor och minnen. 

Koderna ger inget utrymme för improvisation, utan är exakta, vilket ger möjlighet dels för 

adepten att möta en ny terapeut, dels för terapeuterna att ersätta varandra vid behov. 

(Hjelm 2005, s. 64) Då det även läggs stor vikt vid igenkännandet, understryker det 

betydelsen av att terapeuten inte improviserar.  
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2.3.5 Observationspunkterna  
Arbetet bedöms och sker utifrån särskilda observationspunkter vilka är markerade i texten.  

Terapeuten kan med hjälp av dem finna avvikelser rörande adeptens funktioner utan att 

ställa frågor. Dessa observationspunkter kan sägas vara baserade på kroppskontroll, 

perception och andning.” (Hjelm 2005, s. 12). Bedömningen och iakttagelsen sker från det 

att adepten och terapeuten möts i rummet. 

 

Redan när adepten kommer in i rummet läser terapeuten av hur adepten ”gör entré”, 

adeptens kroppshållning, gång, hur adepten samverkar när han tar emot respektive lämnar 

tillbaka trumstockarna i terapeutens hand, eller kanske kastar dem på golvet. Uppfattar han 

att terapeuten finns i rummet och kan han läsa av denne? Terapeuten kan välja att bekräfta 

ljud och/eller rörelse hos adepten och därigenom initiera samverkan. Terapeuten 

observerar vidare hur adeptens stabilitet är, dels vid gående, dels när han sitter på stolen 

eller står vid instrumenten, samt hur muskeltonusen är. Har adepten svårt med att hålla 

kroppen upprätt, d.v.s. har han låg muskeltonus? Ser kroppen stel eller avslappnad ut? 

Terapeuten observerar om adepten stabiliserar upp sig, t.ex. genom att dra upp fötterna 

under stolen, med endast tårna i golvet, eller genom att luta sig åt endera hållet eller hålla 

sig kvar med handen på stolen. Adepten vågar kanske inte röra kroppen bort från 

ryggstödet, utan sträcker bara armarna längre ut från kroppen för att nå. Han vill kanske 

hellre sitta och spela än att stå (Ericsson, föreläsning 2013-01-13). 

 

KFU är ett begrepp som används inom FMT och som beskriver stabiliteten med orden 

Känsla För Underlaget. KFU är enligt Hjelm en av människans viktigaste funktioner. En 

balanserad kropp ligger till grund för allt annat handlande, såväl fysiskt, kognitivt, 

emotionellt, perceptuellt och socialt. Hjelm menade att en balanserad kropp med stabilitet 

och stabilt sittande är grundläggande för välbefinnandet och poängterade vikten av att ha 

god kontakt med golvet eller det vi sitter på. Detta är en förutsättning för att uppnå 

stabilitet i kroppen (Hjelm 2005, s. 204–205). 

 

Om sidoskillnaden, skillnaden mellan kroppens båda sidor, är påfallande stor, större än 

den naturliga höger- respektive vänsterdominansen, kan det påverka individen som då kan 
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upplevas mer osäker och ibland klumpig. Adepten sitter sämre och drar kanske upp benen 

under sig, vilket i sin tur leder till än sämre KFU. Adepten kan då ha svårt att slå parallella 

slag och vill kanske inte spela med den ena handen. Den svaga sidan kan ha en yvig rörelse 

och ev. medrörelse (hypermotorik) i motsatt hand (Ericsson, föreläsning 2013-01-13). 

Förmågan till separata sidorörelser (att kunna göra två olika saker samtidigt och därmed 

ha ett gott samarbete mellan de båda hjärnhalvorna) är viktig vid många situationer i såväl 

klassrum som andra sammanhang. Exempelvis behöver eleven med ena handen hålla 

skrivboken stilla medan den andra handen skriver och formar bokstäver och siffror och 

med ena handen hålla i papper då den andra handen klipper. Denna förmåga bedöms och 

utvecklas under adeptens samspel vid instrumenten. Om adepten har en bristande KFU och 

en stor sidoskillnad kan denne komma att ha svårt att utföra separata sidorörelser 

(Ericsson, föreläsning 2013-01-13). 

 
I Brocas område skapas de motoriska program som krävs för att kontrollera 

talmuskulaturens aktivitet, men där finns också överlappande områden som är 

gemensamma för tal, mimik och hand/armrörelse. Det är inte alltid lätt att hålla 

isär rörelser i handen från dem i munnen och tungan. Att ”hålla tungan rätt i 

mun” är ett uttryck som illustrerar att handrörelser under stor koncentration lätt 

sätter fart på mun och tunga. (Lundborg 2011, s. 62)  

         

Terapeuten observerar på vilken nivå och mognad handens utveckling ligger (Hjelm 2005, 

s. 208). Terapeuten observerar handfunktionen och utvecklar adeptens handgrepp, med 

kunskapen om handens naturliga utveckling från det lilla barnets omedvetna reflexer till ett 

väl utvecklat och moget använt handgrepp (Ellneby 2007, s. 83–85). 

 
Handen finns representerad i form av en egen kartbild i hjärnan som ständigt 

förändras beroende på handens aktiviteter: om handen är mycket aktiv och får en 

ökad mängd känselintryck kommer dess utrymme i hjärnan att utvidgas. En 

känselupplevelse kan starta med en beröring av handen, men upplevelsen och 

uttolkningen av känselsignalerna sker i hjärnan. Det som handen känner upplever 

vi i hjärnan. (Lundborg 2011, s. 84) 

 

Adeptens handledsfunktion, med eventuellt stela eller överrörliga handleder, iakttas och 

bearbetas under terapin. 
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”Handledens medverkan i preciserade rörelser är oerhört viktig. Här krävs en 

finmaskig funktion som står för en stor del av kontakten, avläsning och 

kontrollen av omvärlden. En handledsflexion tycks ligga som ett hinder mellan 

kroppens perifera utpost (hand/fingrar) och hjärnan, en detalj som kräver stor 

terapeutisk uppmärksamhet.” (Hjelm 2005, s. 209) 

 

Med perception menas ”den grundläggande funktion genom vilken levande varelser håller 

sig informerade om relevanta aspekter av sin omgivning och sin egen relation till dessa.” 

Ordet perception kommer från det latinska ordet ”percéptio” upptagande, uppfattande, 

insikt, av ”percípio” uppfatta, inse (NE 2013). Den auditiva (avser hörseln), visuella 

(synen), proprioceptiva (hur muskler och leder förhåller sig), taktila (känseln) och den 

vestibulära perceptionen omfattar de sinnen som integreras i FMT-behandlingen. 

Terapeuten observerar adeptens eventuella svårigheter att anpassa rörelser, avstånd och 

kraft, vilket kan vara tecken på nedsatt funktion av sinnesintegreringen. Enligt Hjelm är 

detta en osynlig funktionsnedsättning som kan vara svår att förstå för omgivningen (Hjelm 

2005, s. 210). I FMT talar man om att den auditiva perceptionen är den absolut ledande 

och dominerande. ”Örat leder ögat – ögat leder handen.” (Hjelm 2005, s. 57) 

 

Bålrotation utvecklas enligt Hjelm från åtta månaders ålder och är normalt 

färdigutvecklad vid tolv års ålder. Hjelm menade vidare att personer som har en försenad 

bålrotation ofta har vissa inlärningssvårigheter, speciellt gällande stavning och läsning. 

Med bålrotation menas förmågan att röra överkroppen separat från underkroppen, d.v.s. att 

kunna hålla underkroppen stilla medan överkroppen vrider sig. Terapeuten observerar om 

bålen är stel eller överrörlig och stärker utvecklingen av bålrotationen genom att t.ex. låta 

adepten spela på instrumenten från vänster till höger, d.v.s. i läsriktningen, eller i rund 

uppställning (medsols) framför adepten (Ericsson, föreläsning 2013-01-13). 

 

Bålrotationen utgör grunden i ett stort och viktigt nätverk, och stabiliteten kan försämras 

om inte bålen medverkar på ett relevant sätt. 

 

- Sidoskillnaden förstärks negativt vid avsaknad av rotationen. 

- Separata sidorörelser är beroende av en god bålrotation. 
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- Korsrörelser fungerar inte utan medverkan av bålrotation. 

- En fungerande totalperception är helt beroende av en god bålrotation. 

                                                         (Hjelm 2005, s. 206–207) 

Korsrörelse innebär förmågan att kunna korsa händer och armar över medianlinjen, 

kroppens tänkta mittlinje. De båda hjärnhalvorna måste samverka i och med övergången, 

t.ex. höger hand över vänster hand i en rörelse framför kroppen (Hjelm 2005, s. 207). 

 

Terapeuten observerar under punkten modell/logik adeptens förmåga att på egen hand, helt 

utan instruktion eller verbal kommunikation, lösa uppgifter utifrån de förutsättningar han 

får och iakttar om han minns och kan använda tidigare förvärvad kunskap om 

uppställningar. Utifrån en enkel uppställning byggs modellerna ut till allt mer avancerade 

uppställningar. Terapeuten ger bekräftelse från pianot när adepten spelar i tänkt ordning. 

Om adepten inte får en bekräftelse innebär det att han måste finna ett annat sätt att spela. 

Det är viktigt att terapeuten ställer upp uppställningar som motsvarar adeptens nivå av 

erfarenhet och därmed förståelse. Om så inte är fallet måste terapeuten gå tillbaka ett steg 

och därmed fånga upp adeptens funktionsnivå (Ericsson, föreläsning 2013-01-13). 

 

Syresättningen är av stor betydelse, inte minst för hjärnans arbete med att styra kroppens 

olika funktioner. Därför är arbetet med andningskoordination viktigt. Dessutom 

utvecklas munmotoriken, och därmed ökar adeptens förmåga till att med munnen forma de 

olika ljuden vid språkutveckling. Förstår adepten alls att blåsa? Hur blåser och andas han? 

Arbetet bör ske på utandning. Detta är viktigt, eftersom det är via luftströmmen som ljuden 

frambringas vid tal och sång. En välfungerande andning kan även bidra till att stödja 

vakenhetsgrad, koncentration och uthållighet (Hjelm 2004, B.3 s. 23). 

 

Fot (höger/vänster) Att kunna använda två fungerande fötter är viktigt för att få en stabil 

kroppshållning, vilket i sig ligger till grund för helhetsutvecklingen. Välfungerande fötter 

är viktigt när man ska förflytta sig, såväl gåendes som springandes. Klarar adepten av att 

använda respektive fot vid spel på bastrumman? En observation av adeptens befintliga 

förmåga till samverkan mellan hand och fot, d.v.s. hand - och fotkoordination görs av 

terapeuten med stöd av för detta anpassade instrumentuppställningar (Hjelm 2005, s. 211).   
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Helhetskoordination, slutligen, står för ett samlat begrepp angående just helheten: hur ser 

det ut? Vilken uthållighet och koncentrationsförmåga har adepten? Vilken förmåga till 

förmotorik finns? Kan han utnyttja sin balans och gravitationskänsla till att koncentrera sig 

på stundens uppgift? När sinnen kan koordineras kan energiåtgång och koncentration 

anpassas till den aktivitet som för stunden ska genomföras (Hjelm 2005, s. 211). 

 
Vi FMT-terapeuter kan med vår unika metod avläsa utvecklingsnivån oberoende 

av vilket handikapp det är fråga 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.” (Hjelm 2005, s. 212 ) 

 

 

2.3.6 MUISK  
MUsik Inför SKolan är en del av FMT-metoden. MUISK utförs i grupp och är inte det 

samma som terapi. Det är en upplevelsebetonad ”tillrättalagd musikverksamhet” som 

lämpar sig för barn i förskoleklass. MUISK används framförallt i förskoleverksamheten 

som ett verktyg till att upptäcka de barn som kan vara i behov av särskilt stöd inför 

skolstarten, samt som en allmän hjälp och ett stöd i utvecklingen för dessa barn. 

 

Utommusikaliska mål: 

• stödja barnens helhetsutveckling 

• stärka motorisk utveckling och koordinationsförmåga 

• stärka deras perceptuella 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 
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Dessa mål uppnås genom inslag av sång, dans, rörelse, ljudskapande och enkelt 

instrumentalspel. Processen bygger på utvecklingsteoretiska insikter angående grov-

motorik, hållning, balans, gravitation, koordination, finmotorik, andning, koncentration, 

avspänning, uthållighet, uppmärksamhet, minne, kreativitet, auditiv perception, gehör, 

gruppdynamik och identitet (Hjelm 2005, s. 142). 

 

FMT-terapeuten och t.ex. förskolläraren samarbetar: terapeuten leder barnen ickeverbalt 

från pianot och läraren agerar ”spegel” d.v.s. gör rörelser till de sånger som sjungs. 

Eftersom barnen inte får någon muntlig instruktion väljer de själva hur och var de ska 

delta. Barnen utvecklar förmågan att läsa av, tolka och härma. Sångerna är enkla och 

rörelserna är anpassade efter barnens ålder och utvecklingsnivå. MUISK-programmet löper 

över 14 veckor och utökas succesivt med sånger och rörelser. Inledningen och 

avslutningen är alltid likadana och skapar därmed tydlig struktur och modell. 

 

I arbetet med MUISK och vidhängande FMT-observation är det möjligt att upptäcka de 

barn som är i behov av särskilt stöd och kan då erbjudas en effektiv behandling. 

Skolarbetet kan påverkas negativt av en svag perception, dålig balans/sidoskillnad, ej 

utvecklad bålrotation, sen handutveckling, dålig andningskoordination och låg 

muskeltonus (s. 19–23). MUISK är vidare en verksamhet som lämpar sig väl för arbete 

med elever på grundsärskolan. 

 

 

2.3.7  Lateral inhibering och FMT  

Lateral inhibering (LI) med koppling till Neuropsykologin/neurofysiologin), är den 

grundprincip som alla hjärnans funktioner arbetar efter. Lateral inhibering betyder 

”utsläckning åt sidorna”, fokusering in mot mitten, mot det som är i centrum för 

uppmärksamheten. En signal anses viktigare än andra, och de svagare/mer oviktiga 

impulserna hämmas. Genom LI vägleds nervsystemets samlade verksamhet, så att det som 

är viktigast, för stunden, hamnar i centrum/fokus. Det som styr vår uppmärksamhet är 

betydelse – betydelse är subjektivt (Smideman, föreläsning 2012-03-21). 
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Genom att skapa förutsättningar, skapa en intention hos adepten att ex slå på trumman (en 

tänkt tanke) så sker en förplanering, från alla inblandade sinnesorgan, att utföra rörelsen, 

utifrån frågeställning: Hur befinner sig kroppen? Hur långt ifrån? Hur är balansen? Hur 

känns trumstocken i handen? Hur är bäckenet ställt? Behöver bålen rotera? Det sker en 

anpassning av rörelsen utifrån målbilden, tidsordningen, synkronisering och 

koordineringen, så att en ändamålsenlig rörelse kan utföras. Allt detta aktiverar hjärnan på 

olika nivåer och LI sker i de olika sinnesreceptorerna. 

 

I hjärnstammen sammanställs sedan impulserna från de olika receptorerna med varandra 

(polymodal bearbetning). När resultatbild, (handling) och målbild (intention) överens-

stämmer aktiveras belöningssystemet, vilket ger upplevelsen av vällust eller lycka, som i 

sin tur ger tillväxtfaktorer och förstärker alla de synaptiska kopplingar som är involverade 

(Smideman, föreläsning 2012-03-21). 

 

Genom små förflyttningar och ideliga förändringar av stimuli (olika trumstockar, material 

och lägen) i arbetet med FMT, aktiveras hela tiden nya sinnesnerver och Lateral Inhibering 

sker.  Den målbild av vad som ska ske (slå på trumman) skapas av nervsystemet, och bryts 

sedan ner i motoriska delmål (var står trumman? hur långt ifrån?) Alla sinnen är 

involverade och sammanställer rörelsen till en handling. 

 

FMT-terapeuten har stora möjligheter till att understödja och utveckla hela denna funktion 

och process fram till LYCKA. I FMT-rummet kan adepten inte misslyckas, endast 

bekräftas. Arbetet utgår hela tiden från de funktioner som är utvecklade, och ger förut-

sättningar för adepten att utnyttja dem samt stärka dem. Adepten blir bemött på den 

funktionsnivå han befinner sig på. 

 

Hjärnan är beroende av stimuli – utan detta grundläggande behov, slutar hjärnan att 

fungera. Förändring innebär stimuli, utan förändring habituerar hjärnan till slut, vilket 

innebär att den vant sig och därmed inte reagerar längre. På denna insikt grundar man sig 

inom FMT-metoden, vid de, ideliga små förflyttningarna av instrumenten, de små 

förändringarna i höjd och vinkling, de olika stockarnas kvalitet, längd och tyngd 

(Smideman, föreläsning 2012-03-21). 
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2.4 Salamancadeklarationen och grundsärskolans 
läroplan  

 

”Salamancadeklarationen handlar om hur skolan ska anordna undervisningen för 

elever med särskilda behov. Salamancadeklarationen bygger på FN:s Allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s Standardregler om 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. 

Deklarationen antogs av Unesco - FN:s organisation för utbildning, vetenskap 

och kultur - den 10 juni 1994 i staden Salamanca i Spanien.” (Skolverket 2010)  
 

I Salamancadeklarationen (2001) står det att läsa att barn och ungdomar med svåra 

funktionsnedsättningar har samma rättigheter som alla andra i samhället, att uppnå största 

möjliga oberoende som vuxna (Salamancadeklarationen). Skolorna bör stödja personer 

med funktionsnedsättningar till att bli självständiga och ge dem färdigheter, socialt och 

kommunikativt. Skolorna måste vidare finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge 

undervisning åt alla barn, däribland även dem som har svåra skador och funktions-

nedsättningar. Sedan länge har man koncentrerat sig på svårigheter och inte möjligheter. 

 

Undervisningen ska vidare främja ett gott självförtroende och utveckla individen vidare, 

både socialt och kommunikativt. Individen ska få en så omfattande utbildning som han kan 

tillgodogöra sig. Det förespråkas ett pedagogiskt program för barn upp till sex år som 

främjar såväl den fysiska, intellektuella som den sociala utvecklingen, och stärker elevens 

mentala beredskap för den reguljära skolundervisningen. Kommunikation, rörlighet och 

inlärning, är vidare tre områden där det förespråkas att särskilt stöd skall ges vid behov. 

(Salamancadeklarationen) 

 

Läroplan för grundsärskolan 2011 (Lgrsä 11) (Jag gör här en sammanfattning av vissa 

delar). Inom ämnesområdet estetisk verksamhet, i grundsärskolans läroplan, står det att 

eleverna ska ges tillfälle att uttrycka och kommunicera intryck på ett mångsidigt sätt. 

Undervisningen skall bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga. 
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Förmågan och möjligheten att få välja olika material, instrument, ljud och rörelser ska 

understödjas (Läroplan för grundsärskolan 2011, s. 143). Vidare ska eleven få delta i att 

välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera (ibid s. 145) och då 

identifiera begrepp genom att visa igenkännande och samspela (ibid s. 146). 

 

Kommunikation 

I läroplanen uttrycks det att eleven ska utveckla kunskaper i att samspela med andra, att 

eleven ska stärkas i tilltron till sin egen förmåga att aktivt påverka sin situation (ibid s. 

147). Under rubriken Samspela, tala och samtala nämns begreppen mönster och strukturer, 

man skriver att eleven initierar, upprätthåller och avslutar samspel/samtal (ibid s. 148). 

Vidare står att eleven ska utveckla förmågan att tolka andras avsikter (ibid s. 149). 

 

Motorik 

Under rubriken Syfte (ibid s. 151) skriver man bl. a. att eleven utvecklar allsidiga rörelse-

förmågor, utvecklar en god kroppsuppfattning, samt utvecklar samarbetsförmåga och 

respekt för andra. Under rubriken Rörelse (ibid s. 151) nämns rörelse till musik, fin-

motorik, ex handgrepp. Det talas om att utföra rörelser med balans och kroppskontroll (ibid 

s. 152). 

 

Verklighetsuppfattning 

Under rubriken Syfte (ibid s. 160) står det att eleven utvecklar en matematisk förståelse, 

utvecklar kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet. 

Vidare står det att få reflektera över sambandet mellan orsak och verkan (Läroplan för 

grundsärskolan 2011, s. 143–160). 
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2.5  Sensorisk integration och SI-terapi 
 

Sensorisk integration innebär att minst två av sinnesmodaliteterna integrerar, d.v.s. minst 

två av syn, hörsel, lukt, smak, taktil info, vestibularis och det proprioceptiva sinnet. Barn 

med brister i den sensoriska integrationen kan kännetecknas av: 

• Hyperaktivitet  

• Koncentrationssvårigheter 

• Låg muskelspänning, svårighet att hålla kroppen upprätt 

• Beteendestörningar 

• Försenad talutveckling 

• Dålig muskeltonus och koordination 

• Inlärningssvårigheter i skolan 

• Tonårsproblem (Ayres 1979, s. 69–71) 

 

Jean Ayres utvecklade SI-terapin baserad på den sensoriska integrationsteorin. 

 

* SI-terapi bygger på Piagets teorier om människans olika utvecklingsfaser, vilka måste 

passeras i tur och ordning (s. 16). 

* Vid SI-terapi skriver Ayres att man vill att barnet ska använda så många synapser som 

möjligt. 

* När vi läser om SI står det att när barnet ställs inför en uppgift som det kan reagera 

ändamålsenligt på så har han/hon roligt vilket i sig leder till utveckling (Ayres 1979, s. 18). 

* Vid SI-terapi vill man att individen använder synapserna i hjärnstammen, där en 

mångfald av sinnesintryck strålar samman. 

* Vid SI-terapi skapar terapeuten förutsättningar för barnet att träna de olika sinnena med 

hjälp av olika lekredskap och ställningar, allt för att skapa upplevelser genom olika sinnen. 

* När vi läser om SI står det att barn lyckligtvis tycker om aktiviteter som sporrar dem att 

uppleva nya sinnesintryck och utveckla nya motoriska funktioner. Det är roligt att integrera 

sinnesintryck och utföra anpassade reaktioner (Ayres 1979, s. 24). 

* Vid SI-terapi beskrivs vikten av att möta individen på den nivå den befinner sig. 

* SI-terapeuten pratar och ger muntlig instruktion och muntligt beröm. 
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* SI-terapi är ett processorienterat arbetssätt, d.v.s. barnet ges förutsättning att utveckla den 

underliggande funktionsnedsättningen som bedöms förorsaka en för åldern försenad 

utveckling. 

                                                                (Haglund Andrén, föreläsning 2012-09-24) 
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3  Fallbeskrivningar               
 

 

 

Jag har valt att skriva om två adepter som jag arbetat med under min utbildning. Den ena 

har jag i detta arbete valt att kalla Hugo. Han har diagnosen autism. Jag beskriver arbetet 

tillsammans med honom från oktober 2011 till mars 2013. Den andra adepten är en äldre 

man som jag har valt att kalla Bertil. Han fick diagnosen FTD samt Picks sjukdom 2010. 

Bertil och jag har spelat från september 2012 till mars 2013. I båda fallen har vi träffats en 

gång per vecka, undantaget juluppehåll och även sommarlov i Hugos fall. 

 

 

 

3.1 Fakta om Fronto-Temporal Demens (FTD) 
 

I vardagligt kliniska sammanhang är beteckningen frontallobsdemens vanlig. Fronto-

temporal demens är en kliniskt heterogen grupp av demenssjukdomar som drabbar den 

främre delen av hjärnan, det vill säga pannlober och främre tinninglober. Den är mindre 

vanlig än Alzheimers sjukdom (AD) och vaskulär demens (VaD), och står för cirka fyra till 

tio procent av samtliga demenser (Läkartidningen 2009-05-12 nummer 20).  

 

Vanligt vid FTD är tilltagande förlust av spontanitet och initiativkraft, och patienterna 

försummar ofta sociala och professionella förpliktelser. Ett allmänt sjukdomstecken är 

inskränkt beteenderepertoar med fixering vid vissa rutiner som den drabbade begränsar sig 

till. Sjukdomsprocessen präglas av initiativlöshet, förlust av motivation samt allmän 

oförmåga att organisera komplexa aktiviteter. Sinnestillståndet hos patienterna präglas i 

regel inte av depression, även om de kan frustreras över akuta svårigheter och motgångar 

orsakade av funktionssvikten (Eriksson 2001, s. 297–303). 

 



	  

	  

	   30	  

Picks sjukdom är en sällsynt hjärnsjukdom som drabbar pann- eller tinningloberna. 

Sjukdomen är uppkallad efter den tjeckiske psykiatern Arnold Pick (1851–1924). Picks 

sjukdom uppträder i 45–50-årsåldern och är vanligare hos män än hos kvinnor. Den yttrar 

sig psykiskt i intellektuell nivåsänkning (demens) med koncentrationssvårigheter, tanke-

tröghet och handfallenhet i nya och ovana situationer. Liksom organiskt personlighets-

syndrom förs den till gruppen frontallobssyndrom (Psykologiguiden 2013). 

 

 

 

3.2 Bertil 
 

Bertil är 69 år och har under sitt verksamma yrkesliv arbetat som mentalvårdare och 

bibliotekarie. Hösten 2010 drabbades han av en akut närminnesförlust. Han utreddes för 

Alzheimers sjukdom och fick diagnosen FTD, samt Picks sjukdom. Bertil är på 

avlastningshem fyra timmar per dag, samt en helg per månad. Övrig tid tillbringar han 

tillsammans med fru, barn och barnbarn. Bertil tar oftast inga egna initiativ, utan gör som 

han blir tillsagd. Han sköter sin dagliga hygien själv, men frun lägger fram respektive tar 

undan kläder åt honom. Bertil vandrar mycket, både dagtid och nattetid, oftast gnidandes 

sina händer eller något föremål han hittar. 

 

 

3.2.1 Arbetet med Bertil 
Jag träffade Bertil första gången i mitten av september 2012 och fortsättningsvis i stort sett 

en gång i veckan. Fram till skrivande stund har vi träffats 20 gånger. Första gången Bertil 

kom in i mitt FMT-rum, ett rum där det endast fanns ett piano och tre slaginstrument (en 

virveltrumma och två cymbaler) (s. 18), spelade jag en inledningsmelodi (s. 18), och han 

vandrade fram och tillbaka medan han gned sina handflator mot varandra. Jag gjorde ett 

avslut (glissando) (s. 7) och räckte honom två trumstockar (s. 18). Han tog inte emot dem 

utan sa bara ”nej, jag vill inte, jag kan inte spela”. Jag prövade att ge honom andra stockar 

ett par gånger utan att han tog emot dem, och fortsatte då att spela piano. 
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Jag tittade efter något i hans rörelse att bekräfta: stegen i hans vandrande, gnidandet av 

hans händer eller hans andning? Jag valde stegen. När det överstigande intervallet (s. 7) 

(dissonansen) i slutet av melodin spelades stannade Bertil upp och sa ”nu spelade du fel”.  

Så fortsatte hela första sessionen. Jag gjorde ett avslut, spelade en avslutningsmelodi och 

Bertil lämnade rummet.  

 

Andra gången vi träffades tog Bertil emot och lämnade tillbaka stockarna efter avslutad 

melodi, men fortfarande spelade han inte någonting. Jag lämnade stockarna lite ”slarvigt” 

över virveln så att han råkade slå ett slag vid mottagandet.  Han sa ”jag vill inte, jag kan 

inte spela, det går inte”. Efter glissandoavslutet lämnade Bertil rummet, även denna gång 

efter att mestadels vandrat runt och gnidit sina händer.  

 

Tredje till sjunde gången fortsatte ungefär likadant: jag gav stockarna över cymbalen eller 

virveln och la ibland stockarna på virveln och bekräftade när han tog dem. Bertil lämnade 

tillbaka stockarna vid avslut, innan han vandrade vidare. Jag spelade nu en melodi när 

Bertil närmade sig eller aktivt uppehöll sig vid instrumentet och en annan när han vandrade 

(s. 18). Under dessa veckor spelade Bertil totalt två slag på trumman (femte o sjätte 

gången), men allt oftare slog han stocken i handen och jag bekräftade det (s. 18). 

 

Den åttonde gången hade jag placerat en stol framför trumman. Bertil kom in i rummet och 

vandrande en stund. När han satte han sig på stolen bekräftade jag det från pianot genom 

att spela en annan melodi än när han vandrade. Jag överlämnade ett par stockar och han tog 

emot dem. Han satt med dem i handen och tittade på trumman. Jag spelade nu en melodi 

när han satt och tittade på trumman och en annan när han vandrade i rummet. Jag gav 

honom olika stockar, bl. a. en skarpt gulfärgad. Denna gång spelade Bertil ett slag.  

 

Även den nionde gången spelade Bertil ett slag, och vi fortsatte att samverka i rummet på 

samma sätt som tidigare: en melodi vid trumman och en annan under vandrandet.  Han 

gned sina händer intensivt. Han ”slog” i luften och jag bekräftade det. Tvärhands-

klubborna höll han som man håller en hammare, och han måttade i luften. Jag gjorde täta 

avslut och gav honom nya stockar. 
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Den tionde gången kom Bertil in i rummet och efter lite vandrande satte han sig på stolen 

framför virveltrumman. Jag spelade och Bertil kommenterade det dissonerande ackordet 

och sa ”nu spelar du fel”. Han sa även kommentarer som ”jag vet vad du vill att jag ska 

göra, men jag gör det inte”. Han slog i knät och handen med kraft, och jag bekräftade det, 

men denna gång spelade Bertil inte något slag på eller mot instrumenten. 

 

Den elfte gången satte sig Bertil på stolen direkt, utan tvekan eller egen kommentar. Jag 

hade plockat fram ett par leksakshammare av trä och plast, och Bertil tog emot dem och 

log. Han måttade i luften mot virveln eller slog i handen och jag bekräftade båda 

varianterna. Bertil sa att han visste vad han skulle göra men att han inte kunde, och han 

siktade mot virveln flera gånger. I mitten av sessionen spelade han ett slag på virveln. Han 

stelnade till en stund, log, tittade på mig och sa ”JA”. Han uttryckte att det var svårt, 

mycket svårt. 

 

Den tolfte gången träffades vi sista gången innan terminen slutade för ett par veckors 

uppehåll. Bertil vandrade in under inledningsmelodin och fortsatte sedan sin vandring i 

flera minuter. Han gned sina händer intensivt.  Jag spelade en melodi när han vandrade och 

en annan melodi vid instrumentet eller då han satte sig på stolen. Vid det överstigande 

intervallet sa han endera att jag spelade fel eller ”ja” och tittade på mig. Jag spelade och 

bekräftade hans slag i handen. Den här gången spelade Bertil inte något slag på trumman.

  

 

Den femtonde gången gjorde jag ett avslut (glissando) när Bertil kom in i rummet, och när 

han satte sig på stolen fortsatte jag med den melodi som jag brukade spela vid 

virveltrumman. Jag räckte honom en trumstock och han spelade leende med full kraft 13 

slag på virveln. Sedan reste han sig upp och började vandra. Jag la an inledningstonen och 

räckte honom två stockar, en i varje hand. Han satte sig och flyttade över båda 

trumstockarna till vänster hand. Då gjorde jag ett avslut och fick tillbaka stockarna. Jag gav 

dem åter till honom, och han behöll nu stockarna, en i vardera handen. Han satt och tittade 

på virveln medan jag spelade. När jag närmade mig övergången till en annan del av 

melodin lyfte Bertil stocken och spelade på trumman: enkelslag höger hand, dubbelslag, 
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enkelslag höger hand och till sist dubbelslag igen innan han reste sig och började vandra. 

Jag gjorde då ett avslut och fick tillbaka stockarna.  

 

Jag ställde fram ytterligare en virveltrumma, och då spelade Bertil inte på någon av dem. 

Han mumlade leende ”nej, du är inte klok”. Jag tog bort den ena, och då spelade han igen. 

När Bertil vandrade spelade jag en melodi, och när han satt på stolen spelade jag en annan. 

När Bertil reste sig från stolen gjorde jag hela tiden avslut och fick tillbaka stockarna. Han 

spelade nu konsekvent på trumman när jag först spelat en bit av melodin.  

 

När Bertil reste sig slutade jag att spela. Han vandrade en stund under tystnad, väntade en 

stund och så satte han sig igen och fortsatte spela. Så fortsatte sessionen: jag spelade när 

Bertil spelade på virveln, jag spelade inte när han reste sig och lämnade fokus, men 

fortsatte när han satte sig igen. Nu spelade jag inte när han flyttade över båda trum-

stockarna i ena handen, utan fortsatte när han tog en i vardera handen igen. Jag gav honom 

dubbelklubban som ser ut som ett ”A” och spelade när han höll med båda händerna. Han 

spelade några slag och lade sedan stocken på pianot och gick. 

 

Bertil spelade ett par hela melodier fram till avslut och tillbakalämnande av stockar. När 

han bara fick en stock valde han alltid att spela med den högra handen. Han satt längre 

stunder på stolen och spelade allt oftare hela melodin fram till avslut. Han tog emot nya 

stockar utan att däremellan resa sig och vandra. Jag spelade när Bertil hade en stock i 

vardera handen och jag valde att bekräfta när han stannade kvar på stolen vid instrumentet. 

Denna gång spelade han 150 enkelslag med höger hand, 12 enkelslag med vänster hand, 38 

parallella slag och 58 slag med dubbelklubban. 

 

Efter fem månader fortlöpte arbetet på samma sätt: Bertil kom in i rummet och jag spelade 

samma inledningsmelodi som jag använt mig av hela tiden. Han gick nu allt oftare raka 

vägen fram till stolen och satte sig. Jag gav honom trumstockarna, en i vardera handen, och 

han började spela efter en kort inledning av melodin. Han spelade ömsom med båda 

händerna, ömsom med en hand i taget. När Bertil reste sig och började vandra gjorde jag 

direkt ett avslut, fick tillbaka stockarna, la an en ny inledningston och gav nya stockar. 

Bertil återvände nu snabbare till stolen. Jag bekräftade numera endast spel på instrument. 



	  

	  

	   34	  

Jag slutade att spela när Bertil flyttade över båda stockarna i ena handen. Han flyttade då, 

oftast, tillbaka den ena. När han lämnade stolen och trumman lite tveksamt provade jag att 

inte göra något avslut utan stannade upp mitt i koden. Han kom då allt oftare tillbaka till 

stolen och vi fortsatte spela melodin där vi hade slutat. Bertil stoppade ibland slaget precis 

innan han nådde trumman och sa att det inte var lätt. 

 

När jag bytte ut virveltrumman mot en cymbal spelade Bertil några slag och sa ”det är 

annorlunda”. Jag spelade då en, för honom, helt ny melodi vid cymbalen. Bertil spelade 

fler slag på virveln än på cymbalen. Jag ställde fram cymbalen en stund vid varje spel-

tillfälle, men alltid i stället för virveltrumman, inte samtidigt. Efter hand vande sig Bertil 

vid att cymbalen lät annorlunda. Han spelade några slag på den, jag spelade ”cymbal-

melodin” och gjorde sedan ett snabbt byte till virveltrumman och han spelade några slag på 

den. När jag satte cymbalen i fokus i linje med virveltrumman, mellan oss spelade Bertil 

några slag på vardera. När han tydligt växlade mellan att spela ett slag på endera cymbalen 

eller virveltrumman bytte jag melodi. Den melodin som hör till växelvist spel mellan 

virveltrumma och cymbal. Ibland spelade Bertil stående vid instrumenten, men vi 

avslutade alltid sittande. 

 

 

3.2.2 Resultat av arbetet med Bertil 

Att spela tillsammans med Bertil var ganska svårt i början, innan vi hade funnit ett 

gemensamt språk. Under de första fyra månaderna vandrade Bertil mycket, men gned sina 

händer allt mindre och mindre. Så småningom vande han sig vid att sitta på stolen.  

 

Efter juluppehållet (vi började spela i september) samverkade Bertil avsevärt mycket mera. 

Det hade klart skett en utveckling. Mitt arbete med Bertil utvecklades från att till en början 

handla om att bekräfta hans steg, andning eller gnidande av händer, till att så småningom 

handla om ett tydligt samspel och samverkan vid instrumentet. Bertil förstod att han skulle 

ha en stock i varje hand. I början flyttade han konsekvent över dem i samma hand.  
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Utvecklingen har gått från att han under de första tio gångerna endast spelade några få slag, 

till att han senare kunde spela hela melodier/koder både sittande och stående. Bertil är 

mera harmonisk i rummet numera, han gnider händer och stockar i mindre omfattning än 

han gjorde från början.  

 

Han vet numera att han är på väg till FMT när frun kör honom, och han känner igen 

byggnaden när de närmar sig. Det har hänt att Bertil kommit först in i hallen. Tidigare gick 

han alltid försiktigt bakom frun. Han söker samverkan med mig i stort sett hela tiden. Efter 

ett halvårs spelande hade Bertil spelat 350 slag vid ett och samma tillfälle, jämfört med 

totalt tre gånger under de första tre månaderna (antalen slag är räknade vid uppspelning av 

videoupptagning från sessionen).  

 

Under våra sessioner vandrar Bertil allt mindre, och han sitter kvar på stolen även vid vissa 

stockbyten. Personalen på Bertils avlastningshem har berättat att Bertil på eget initiativ har 

torkat av bordet efter måltid och att han även hjälper till att baka. 

 

 

 

3.3 Fakta om autism 
 

För att ett barn ska få diagnosen autism krävs tydliga begränsningar inom de tre områden 

som fått benämningen ”Wings triad”, nämligen: förmågan till social interaktion, förmågan 

till ömsesidig kommunikation samt föreställningsförmågan, vilket påverkar fantasi, lek, 

beteende och intressen. Dessa begränsningar ska vara av så hög grad att de påverkar 

barnets vardag. Symtomen ska dessutom ha visat sig före tre års ålder (Klasén McGrath 

2009). 

 

Många föräldrar märker redan tidig, innan diagnosen autism är ställd, att deras barn inte 

utvecklas i samma takt som jämnåriga barn. Ett barn med autism har stundtals ett 

avvikande beteende. Barnet kanske inte delar uppmärksamheten med någon annan, pekar 
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inte själv och följer inte någon annans pekande med blicken. En del spädbarn är mest 

tillfreds när de får vara för sig själva. Barnet kan så småningom uppfattas som avskuret 

från omvärlden. Utvecklingen är dock ofta positiv under skolåren, även om den typiska 

bristen på ömsesidighet blir bestående. 

 

När det gäller oförmågan till kommunikation ligger problemet oftast inte på det rent 

språkliga, utan mer på oförmågan att se meningen med och betydelsen av att 

kommunicera. Nästan hälften av alla individer med autism har inget talat språk alls, och de 

som pratar har ofta problem med språkförståelse och uttrycksförmåga (Klasén McGrath 

2009). 

  

Till följd av bristande föreställningsförmåga uppvisar individer med autism ofta 

begränsade beteenden och fixeringar. Det är svårt för många att hitta på nya saker att göra 

och ofta kvarstår lösningen att härma eller kopiera omgivningen.  

 

 

 

3.4 Hugo 
 

Hugo är en pojke på åtta år. Han går i första klass, är integrerad i grundskolan och läser 

efter grundskolans läroplan, men viss tid tillbringar han tillsammans med eleverna på 

grundsärskolan i samma byggnad. Han har en elevassistent i skolan, hos vilken han 

dessutom tillbringar viss tid av fritiden.  

 

 

3.4.1 Arbete med Hugo 
Arbetet med Hugo har jag valt att beskriva dels genom att lyfta fram och beskriva några 

terapisessioner, och dels genom att beskriva de olika moment som vi särskilt har arbetat 

med. Hugo och jag träffades första gången i november 2011 och har sedan dess, fram till 

att detta skrivs våren 2013, träffats en gång per vecka, undantaget loven.  
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Jag hälsade på Hugo i skolan, träffade hans lärare och assistent och vi avtalade hur arbetet 

med Hugo skulle läggas upp. Första gången jag träffade Hugo i rummet gjorde jag en 

FMT-observation (s. 19–23). Hugo spelade på alla instrumenten jag ställde fram. Han 

skrattade när han spelade, och jag bekräftade alla hans slag. När han spelade med ena 

handen höll han upp den andra handen i luften (s. 20). Hugo blåste i både anka, gök och 

duva. När jag gjorde avslut och räckte fram handen för att få tillbaka instrumentet eller 

stocken som han använt fortsatte han att spela eller höll dem bara kvar. Han visade inte att 

han hade upplevt att jag ville något annat. Jag erbjöd honom ett nytt instrument i byte, och 

då gav han tillbaka det jag ville ha efter att jag fått vänta en stund. Jag spelade det 

avslutande glissandot, räckte fram handen till ”high-five”, Hugo skrattade, vi slog ihop 

våra händer och vi lämnade rummet tillsammans.  

 

Även de följande två gångerna kom Hugo in i rummet och spelade på alla instrumenten jag 

ställde fram. Han blåste i ACME-instrumenten och blockflöjterna. Jag gjorde täta byten av 

trumstockar, men det var inte alltid som Hugo lämnade tillbaka stockarna efter 

glissandoavslutet. Jag höll då mina händer utsträckta framför honom och väntade tills han 

gav dem tillbaka, utan att nu ge honom något i utbyte. Ibland kunde det ta ganska lång tid, 

och jag tog dem aldrig ifrån honom. 

 

Femte gången vi träffades kom Hugo in i rummet, där jag hade ställt fram en cymbal. Han 

visade inget intresse av att ta emot trumstockarna eller att spela, utan gick mest omkring 

och tittade. Jag tog fram en pilatesboll, och jag bekräftade vid pianot hans slag med 

händerna på den. Han trummade långsamt, snabbt, mjukt och hårt och jag svarade med 

samma dynamik. När han lade sig på mage, över den, fortsatte jag att bekräfta med samma 

melodi, nu när han gungade. Hugo rullade på cymbalen så den välte och jag lät den ligga 

(s. 15). Hugo tog emot ett par trumstockar och fick bekräftelse från pianot när han slog på 

bollen. 

 

Vid det 20:e tillfället hade jag satt fram en liten barnpinnstol med balanssittkudde på och 

framför den en virveltrumma och två cymbaler.  Hugo kom springande in i rummet och 

satte sig direkt på stolen och jag gjorde det vanliga avslutet. Hugo tog emot stockarna och 

spelade, först växelvis mellan händerna, men så småningom med helt parallella slag. Jag 
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bytte stockar med honom ett par gånger, och varje gång slog han några växelvisa slag 

innan han slog parallellt med båda händerna. Hans handfattning var först pronerande (s. 7), 

men när han fick tunga konformade stockar höll han armbågarna hårt mot sidorna av 

kroppen och handgreppet blev nu supinerande (s. 7). Hugo började spela lite hur som helst, 

och jag plockade bort en cymbal. Han spelade instrumentuppställningen snabbt med 

vänster hand medan han höll upp den tomma högra handen i luften (s. 20). Han spelade 

även snabbt med höger hand, och då låg den vänstra handen stilla i hans knä. 

 

Jag gjorde tecken att jag ville ha honom stående vid pianot. När han kom fram la jag an 

tonen till blåsmelodin med två ACME-instrument (s. 18). Hugo provade att vända sin anka 

ett par gånger, men sedan blåste han i den och gjorde samtidigt röstljud. Även gök och 

duva spelade han på genom att göra eget ljud, och jag bekräftade det. 

 

Hugo fick sitta på en liten balansboll och bara studsa medan jag spelade en melodi. Han 

spelade även på virveltrumman och två cymbaler medan han studsade. Jag provade med 

blåsinstrumenten igen, och nu blåste han ljud i både ankan, duvan och göken. Hugo lade 

sig på golvet och jag spelade då en ny melodi. Jag gjorde ett avslut och fortsatte med 

avslutningsmelodin och Hugo lämnade rummet efter ”high-five”. 

 

Efter drygt ett års arbete kom Hugo in i rummet, ställde sig vid sidan av mig och gjorde 

ljud medan jag spelade. Jag bytte melodi och bekräftade nu hans rytmiska verbala ljud.  

Hugo satte sig ner och jag räckte honom trumstockarna, vilka han bestämt visade bort. Jag 

trodde att han ville sjunga och la an inledningstonen. Hugo sjöng ömsom med korta, 

ömsom långa ljudansatser. Jag bekräftade de två olika varianterna med två olika melodier. 

Jag räckte honom en dubbelklubba som är formad som ett A. Hugo avvisade och sa ”inte 

A”, men så tog han emot den och spelade på virveltrumman medan han hela tiden sjöng 

med stor och hög röst. När jag satte en tennisboll på trumstockens druva (den lilla knoppen 

i änden på stocken) sa Hugo ”Å” men tog inte emot den. Jag lade stocken på pianot och 

fortsatte att bekräfta Hugos sång. 

 

Vi spelade ACME-instrument och sedan återgick Hugo till att bara sjunga. Han lade 

stockarna på pianot i form av Å, N och E. Hugo frågade efter O och accepterade en boll 
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som O. Hugo sjöng bokstävernas namn medan han tecknade och pekade på dem. Vi 

fortsatte med att spela blockflöjtsmelodin. Hugo tog själv flöjterna från ställningen och 

satte tillbaka dem, en i taget efter att ha spelat på dem. Fortsättningen på sessionen 

tillbringade han på balansbollen, enbart studsandes, eller spelandes på cymbal med 

dubbelklubba. Hugo sjöng hela tiden. Jag gjorde ett avslut, spelade avslutningskoden och 

Hugo lämnade rummet efter ”high-five”. 

 

Från och med nu och en längre tid framöver kom våra terapistunder att nästan uteslutande 

bestå av Hugos sång och mitt pianobekräftande. Han uppfattade hela tiden när jag gjorde 

avslut. Hugo sjöng med tydliga konsonant- respektive vokalljud, men utan innebörd för 

mitt öra. Ibland ”grät” han medan han sjöng och ibland skrattade han. 

 

 

3.4.2 Resultat av arbetet med Hugo 
Arbetet med Hugo har på ett sätt varit ganska likartat arbetet med Bertil då jag har 

koncentrerat mitt arbete på att samverka, kommunicera och ta initiativ. Båda adepterna har 

nedsatt funktion inom dessa områden; samverkan: språkutveckling och initiativförmåga. Vi 

har inte spelat så många koder.  

 

Hugo har utvecklats mycket under de här tre terminerna som vi har spelat tillsammans.  

Den första tiden vi spelade hände det ofta att Hugo slutade att samverka efter en stund, 

vandrade runt i rummet eller inte längre ville ta emot trumstockarna. 

 

Hugo kommer nu själv in i rummet, ofta springande, och sätter sig på stolen. Han använder 

sin röst ljudligt, varierat och på eget initiativ. Han räknar instrumenten och sjunger vokaler 

och konsonanter. Han samverkar ofta hela sessionen jämfört med i början då han ibland 

fastnade i att bara vandra eller ligga på golvet.  

 

Den sista tiden vi har träffats har han mest velat sjunga, och han har visat det tydligt genom 

att avvisande sätta upp handen och säga ”nej tack” när jag räckt honom trumstockar.  
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Hugos assistent har berättat att det är sällan hon hör honom använda sin röst så ljudligt som 

i FMT-rummet. Vid ett tillfälle trummade Hugo medan han läste hela alfabetet. 

 

Turtagningen har han utvecklat i momentet där han fått spela på blockflöjterna. De första 

gångerna innan han hade upplevt och utvecklat förståelsen av turtagning, behöll han den 

första flöjten han fick. Så småningom kunde han själv ta de åtta flöjterna från flöjtstället (s. 

35), en i taget, blåsa i dem och sätta tillbaka dem på flöjtställningen. 

 

Efter sessionerna pratar jag med Hugo och hans assistent medan de klär på sig, och 

assistenten påpekar ofta hans ”snacksalighet”. Hugo och jag skiljs åt efter ett ”give me 

five” till avsked. Vi räknar olika långt varje gång innan vi slår. 
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4  Resultatsammanfattning och diskussion  
 

 

 

Arbetet med Bertil och Hugo har på ett sätt varit ganska likartat. Jag har strävat efter en 

utveckling inom områdena samverkan, språkutveckling och initiativförmåga, områden där 

de två har likartad begränsning. Jag har sett utvecklingen hos dem båda i terapirummet. Vi 

har inte spelat så många koder, vilket inte heller har varit målet, då musiken endast är ett 

medel (s.10,13). Föräldrar, anhöriga och personal har berättat om utvecklingen utanför 

rummet. 

 

Hugos elevassistent har berättat om när hon sprudlande delgav personalen på särskolan 

upplevelsen av Hugos sång och röstanvändning i FMT-rummet. Han använder sin röst mer 

och mer ljudligt i FMT-rummet. Kanske till följd av metodens handrörelse (s. 20)? 

Lundborg beskriver i boken Hjärnan och handen (2011) Brocas område där de motoriska 

program som krävs för att kontrollera talmuskulaturens aktivitet skapas. Där finns även 

överlappande områden som är gemensamma för tal, mimik och hand/armrörelse. Hugos 

ökade användning av sin röst kan också ses som en följd av blåskoderna, då även 

munmotoriken och andningskoordinationen utvecklats vid spel på ACME-instrumenten 

och blockflöjterna. 

 

Under Hugos sessioner har han ofta suttit vid instrumenten och spelat med båda händerna, 

samtidigt som han sjungit ömsom konsonanter, vokaler och ”nonsensljud”. De gånger som 

han visade att han endast ville använda sin röst bekräftade jag det och ställde då undan 

instrumenten för att de inte skulle distrahera honom. Ibland var det som om han provade 

olika uttryck och sinnesstämningar/roller när han ömsom sjöng gråtande, ömsom 

skrattande. 

 

Har Hugos förmåga till samverkan, språkutveckling och initiativ stimulerats?  

Min övertygelse är att hans förmåga till samverkan har stimulerats hela tiden då vi spelat 

tillsammans. En start på vår samverkan uppstod i turtagningen med blåsinstrumenten (s. 
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35).  Hans vilja till samverkan blev tydlig när han själv började sätta sig på stolen framför 

mig och var intresserad av att samverka istället för att, som tidigt i FMT-arbetet, ofta 

vandra runt eller lägga sig på golvet och ägna sig åt ett eget perceptuellt undersökande (s. 

36). Jag är även övertygad om att hans språkutveckling fått en skjuts framåt när han sjungit 

respektive spelat blåskoderna, både på ACME-instrumenten och på blockflöjterna. Språk-

utveckling är beroende av såväl munmotorik som andningskoordination. Hans initiativ-

förmåga har förbättrats i och med att jag hela tiden inväntat hans slag respektive agerande 

och bekräftat det. 

 

Bertils utveckling har varit mycket tydlig, från det att han under de första tio gångerna inte 

spelade mer än enstaka slag till att vi spelar tillsammans i stort sett hela terapisessionen. 

Hans glädje vid vår samverkan har varit tydlig. Bertils leende och ”JA” vid ett av hans 

första slag var inget att ta miste på (s. 25). Jfr stycket om lateral inhibering: ”När 

resultatbild (handling) och målbild (intention) överensstämmer aktiveras belönings-

systemet, vilket ger upplevelsen av vällust eller lycka, som i sin tur ger tillväxtfaktorer och 

förstärker alla de synaptiska kopplingar som är involverade.” (s. 25). Att Bertil är mera 

harmonisk i rummet numera, tolkar jag utifrån att han gnider händer och trumstockar i 

mindre omfattning än han gjorde från början.  

 

Har Bertils förmåga till samverkan, språkutveckling och initiativ stimulerats och i så fall 

hur? 

Hans vilja att söka samverkan märktes tydligt när han satte sig på stolen framför mig (s. 

31) efter att från början endast vandrat runt i rummet. Och även då han flyttade över en 

trumstock i vardera handen (s. 30) då han uppfattade att jag inte bekräftade hans spel med 

båda stockarna i en hand. 

 

Hans initiativförmåga har stimulerats genom att jag hela tiden har inväntat ett agerande 

från honom vilket jag sedan bekräftat: stegen, blicken på instrumenten, slag i luften, och 

slag i handen. Utvecklingen har gått från att Bertil spelat enstaka slag på ett instrument till 

att han nu spelar växelvisa slag på virveltrumma och cymbal. 
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Angående språkutvecklingen så har hans kommentarer följt utvecklingen i rummet, från att 

i början upprepa ”jag vill inte, jag kan inte spela, det går inte” till att så småningom fälla 

kommentarer som ” jag vet vad du vill att jag ska göra” till ”JA!” och så småningom ibland 

uttrycka att ”det är svårt” eller ”det är annorlunda” (s. 31, 33) medan jag satte fram 

instrumenten. 

 

 

 

4.1 Jämförelse FMT och läroplanen för grund- 
särskolan 
 

FMT handlar verkligen om att kommunicera på ett mångsidigt, om dock ickeverbalt, sätt, 

vilket är en fördel då metoden passar individer oavsett språklig bakgrund eller utvecklings-

nivå. Adeptens tilltro till egen förmåga stärks genom att han aldrig ”gör fel” eller 

misslyckas (s. 14–15). Drivkraften och initiativet kommer från adepten själv och bekräftas 

av terapeuten. Terapeuten lägger an inledningstonen och inväntar en reaktion från adepten 

att bekräfta. Metoden innebär inte en annorlunda kursplan, utan ger alla elever samma 

form av stimulans, vilket skapar förutsättning till utveckling samtidigt som ytterligare 

assistans och stöd ges till de elever som behöver det (s. 14). 

 

Med rubrikerna kommunikation, motorik, rörelse, samspel, verklighetsuppfattning och 

samtal, hämtade från läroplanen, vill jag summera och jämföra den med FMT-metoden. 

 

Kommunikation 

FMT innebär ett samspel mellan terapeuten och adepten, där adepten hela tiden påverkar 

sin situation och ges förutsättningar att kommunicera. Det är ett annat uttryckssätt för 

kommunikation då adepten initierar och terapeuten bekräftar och kan liknas vid ett 

samspel/samtal (i synnerhet vid blåskoderna). Adepten upprätthåller och avslutar tydligt 

och medvetet kommunikationen, där samspelande motsvarar kommunikation (s. 23). 
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Motorik 

Allsidiga rörelser utvecklas genom att instrumenten flyttas och vinklas, höjs och sänks, och 

därigenom kan en ny kroppshållning uppnås. Adepten får använda hela sin kropp och olika 

muskelgrupper. Han får sitta (på olika stolar samt balansboll), stå och gå under terapi-

stunden (s. 18). 

 

Verklighetsuppfattning                                                                                              

Under rubriken syfte står det att eleven utvecklar en matematisk förståelse och utvecklar 

kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån rum, tid, kvalitet och kvantitet (s. 17). FMT-

koderna innebär strukturer med till antalet olika många instrument. Det finns kod-

uppställningar som ger möjlighet till utveckling av tidsuppfattning t.ex. när stockarna ska 

förflyttas från sista instrumentet i uppställningen och tillbaka till det första igen. 

 

Adepten får möjlighet att arbeta i hela rummet, med instrumenten ömsom nära, ömsom 

långt ifrån varandra. Han får beräkna avståndet, riktningen och tidsåtgången till 

spelet/slaget, därtill med stockar, bollar och andra föremål av olika karaktär och kvalitet. 

Sambandet mellan orsak och verkan blir tydligt när adeptens eget slag direkt får 

konsekvens i rummet (s. 18). 

 

Samarbetsförmågan utvecklas dels genom samspelet, dels när han tar emot och lämnar 

tillbaka stockar. Respekten för varandra visas genom att parterna alltid är likvärdiga. Inga 

tillsägelser: var och en har sin egen zon och det är endast pianot som enbart är terapeutens.  

 

FMT-terapeuten strävar efter att adepten ska utveckla och använda ett så väl utvecklat 

handgrepp som möjligt (s. 20–21) och ett väl anpassat slag med lagom kraft och rörelse. 

Detta sker genom att terapeuten hela tiden byter trumstockar. Dessa har olika storlek och 

längd (s. 32) och är gjorda av olika material. 

 

I arbetet med FMT strävas det efter att adepten utvecklar kroppskontroll och KFU (Känsla 

För Underlaget). Balansen bearbetas genom spel sittandes på pilatesboll (s. 19). 
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Adepten får hela tiden avkoda och läsa av vad som ska hända och hur nästa kod-

uppställning ser ut och ska utföras. Han väljer sedan själv att spela på endera virvel-

trumman eller cymbalen. I och med att terapeuten vinklar och flyttar instrumenten tillför 

det även begreppet ”olika rörelser”. Adepten ges möjlighet att ”känna igen” kod-

uppställningarna eftersom de ser ut likadana ut och sedan logiskt byggs ut (s. 18). 

 

 

4.2 Jämförelse FMT och SI     
 

* Båda terapierna bygger på Piagets teorier om människans olika utvecklingsfaser, vilka 

måste passeras i tur och ordning (s. 16). 

* Sinnesintegrering innebär att minst två av sinnesmodaliteterna integrerar. I FMT-

metoden stimuleras alla sinnena samtidigt. 

* Vid SI-terapi skriver Ayres att man vill att barnet ska använda så många synapser som 

möjligt. I FMT sker detta t.ex. genom variationen av instrumentens höjd, instrumentens 

vinkling och adeptens avstånd till instrumenten (s. 15) och genom variationen av material, 

storlek och tyngd på trumstockarna. Auditivt kan instrumentens klang varieras näst intill 

det oändliga vid byten av trumstockarnas material och anpassning av slagets kraft. 

Intilliggande nervceller aktiveras (s. 25). 

* Vid SI-terapi vill man att individen använder synapser i hjärnstammen, där en mångfald 

av sinnesintryck strålar samman. I FMT arbetar man även med tid, kraft, riktning och 

hastighet, vilket ger koordinationsförbättring. De olika sinnesupplevelserna bearbetas på 

olika nivåer, inklusive på hjärnstamsnivån (s. 25, 28). 

* Vid SI-terapi skapar terapeuten förutsättningar för barnet att träna de olika sinnena med 

hjälp av olika lekredskap och ställningar, allt för att skapa upplevelser genom olika sinnen. 

I FMT-rummet skapar terapeuten förutsättningar för adepten att samverka på det mest 

optimala sättet. Genom olika material på stockarna skapas olika auditiva upplevelser vid 

slag mot antingen trumskinn eller cymbal. Genom vinklingar av instrumentet stimuleras 

det visuella och naturligtvis även det proprioceptiva sinnet, då avståndet varieras. Det 

vestibulära sinnet stimuleras genom att adepten får sitta på olika balanskuddar samt röra 

sig runt i rummet. Lukt och smaksinnet stimuleras genom de olika blåsinstrumenten (s. 
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15). Ayres skriver i Sinnenas samspel hos barn (Ayres 2010): ”när barnet ställs inför 

uppgiften som det kan reagera ändamålsenligt på, har han/hon roligt vilket i sig leder till 

utveckling, att jämföra med när resultatbild (handling) och målbild (intention) 

överensstämmer, ger känslan av vällust och lycka (s. 33), samt leder till ökad produktion 

av tillväxthormon och därmed utveckling (s. 25), i avsnittet om lateral inhibering. 

* Både SI-terapi och FMT-metoden är processorienterade avseende arbetsmetod, då man 

ger förutsättning för adepten att utveckla de grundfunktioner som bedöms ligga till grund 

för den, för åldern, sena utvecklingen. 
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5  Slutsats  
 

 

 

Min slutsats och övertygelse är att FMT-metoden är ett fantastiskt komplement till 

stödundervisningen i skolan, samt att den är förenlig med grundsärskolans läroplan. FMT-

metodens styrka ligger i att terapeuten inte behöver veta någonting om adepten i förväg, 

utan börjar behandlingen på den nivå individen befinner sig och utifrån hans 

förutsättningar. De funktioner som är svaga och behöver utvecklas kan hittas med hjälp av 

de observationspunkter som ligger till grund för hela terapin. MUISK motsvarar 

Salamancadeklarationens förespråkande av ett pedagogiskt program för barn upp till sex år 

och främjar såväl den fysiska och intellektuella som den sociala utvecklingen, samt stärker 

elevens mentala beredskap för den reguljära skolundervisningen. 

 

Min förhoppning är att skolorna framledes kommer att kunna erbjuda FMT till elever som 

är i behov av stöd. Med MUISK-verksamhet i alla skolor, bl.a. som underlag för att 

urskilja elevernas behov av stöd i sin utveckling, hade det varit lätt att hålla samma 

kriterier oavsett språk och kultur. Jag tror då att samhället och skolan i synnerhet skulle 

komma att se annorlunda ut. Utöver de rent terapeutiska och utommusikaliska mål som 

finns, kan detta vara enda tillfället, för en del barn, att få musicera. 

 

Att arbetet med FMT vidare kan stimulera samverkan, språkutveckling och 

initiativförmåga hos individer med, inom dessa områden, nedsatt funktion har tydligt 

framkommit i arbetet med Hugo respektive Bertil, vilket jag har redovisat i 

fallbeskrivningarna. Genom att beskriva två adepter med olika ålder, olika funktions-

nedsättningar/diagnoser och olika behov av utveckling har jag visat att FMT-metoden 

verkligen möter individen på den nivå den befinner sig (s. 24). 
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6  Avslutning 
 

 

 

Det är med stor tacksamhet till min arbetsgivare, som gjort det möjligt för mig att genom-

föra min utbildning till FMT-terapeut, som jag nu ser fram emot att fortsatt få arbeta som 

musikterapeut – ett redskap att förena kärlek, empati och stöd. 

 

Jag vill även rikta ett tack till mina två adepter, deras anhöriga och i Hugos fall även skola 

och assistent. Att jag dessutom haft fantastiska föreläsare och handledare under 

utbildningen och skrivandets stund, ja det har varit förutsättningen. 

 

”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.” 

(Till eftertanke, Sören Kierkegaard) 

 

Och det var just så ni gjorde… Ett tack till Barbro, Gunnar, Karina, Lena, Maggan, Salome 
och Ulla för dessa tre mycket givande år!  
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