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Sammandrag 
 

 

 

I detta examensarbete beskriver jag FMT – Funktionsinriktad Musikterapi. Arbetets fokus 

ligger på att undersöka hur man med hjälp av FMT kan stödja och utveckla balansen och 

stabiliteten hos personer med Down syndrom. I fallbeskrivningar beskriver jag hur jag har 

arbetat med FMT-metoden med två personer som båda har diagnosen Down syndrom. Mitt 

mål har varit att utveckla och stärka deras balans och stabilitet. 

 

Min slutsats är att arbete med FMT kan stärka och utveckla balansen och stabiliteten hos 

personer med Down syndrom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: FMT-metoden, Funktionsinriktad MusikTerapi, Down syndrom, Stabilitet 
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1  Inledning 
 

 

 

I följande kapitel presenterar jag mig själv, mitt syfte med arbetet samt min frågeställning, 

kring vilken jag har skrivit detta arbete. 

 

 

 

1.1 Min bakgrund 
 

Jag har alltid varit intresserad utav musik. Jag minns när jag var liten och min pappa 

spelade piano och jag stod där bredvid honom och sjöng. De här stunderna var guldstunder 

för mig. 

 

Med tiden ökade mitt musikintresse och jag började sjunga i en flickkör, flyttade som 

15-åring över till en vuxenkör, gick gymnasiets estetiska program med inriktning musik 

och tog över arbetet som dirigent för Haningekören efter en kamrat som flyttade.  

 

Hur skulle jag gå vidare sen? Hur skulle jag kombinera musik med omvårdnad? Musik 

som jag så gärna vill arbeta med, och omvårdnad som jag tycker är en viktig del av livet, 

att ta hand om varandra. Lösningen kom när min mamma läste något om musikterapi. Hon 

slog upp det på internet, hittade en utbildning, läste lite om vad det handlade om, och 

ringde mig för att säga åt mig att det var dags att söka nu, antagningen var öppen. Sagt och 

gjort, jag skickade in min ansökan, åkte iväg på intervju, och några månader senare var det 

höst och jag startade min tre år långa utbildning till funktionsinriktad musikterapeut. Nu 

sitter jag och skriver mitt examensarbete och mina tre år är alldeles snart över. Och vilken 

enorm kunskap jag har samlat på mig efter vägen. Kunskap och vänner, något av det bästa 

jag kunnat få. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Jag vill med mitt arbete beskriva FMT-metoden, ge en kort bild av musikterapins historia 

samt undersöka vilka effekter FMT, Funktionsinriktad MusikTerapi kan ha på balans och 

stabilitet hos personer med Down syndrom.   

 

Min frågeställning är därför: Hur kan jag med stöd av FMT få personer med Down 

syndrom att bli mer stabila i sitt sittande? 
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2  Bakgrund 
 

 

 

Människan har i alla tider omgivit sig av musik i olika former. I detta kapitel berättar jag 

om musikterapins historia samt grunden till FMT-metoden. 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia 
 

Kring år 500 före vår tideräkning uppstod teorier och idéer om vad hälsa och sjukdom var. 

Man ville finna en urprincip för allt varande, ett gemensamt betraktelsesätt. Pythagoras 

lärjungar, Pythagoréerna, fann sin grundprincip i talet. Genom talet blev det som tidigare 

varit oordnat istället ordnat. Om det var harmoni mellan kropp och tal betydde det skönhet, 

hälsa och välbefinnande. Förutom matematik och medicin var musik av en viktig betydelse 

för Pythagoréerna. De ansåg att det genom musik gick att finna en bekräftelse på läran om 

harmoni och tal och genom att använda musik skulle det kunna gå att återupprätta 

harmonin mellan kropp och tal och på så sätt göra människan frisk igen (Ruud 1982, s. 72–

75). 

 

Under medeltiden levde tanken om att hälsa kräver harmoni kvar, men nu var fokus istället 

på att de fyra kroppsvätskorna, svart galla, gul galla, slem och blod, måste befinna sig i 

jämvikt jämte varandra (Ruud 1982, s. 88).  

 

Med hjälp av nya vetenskapliga tankesätt fann musikterapin en plats inom de nya 

medicinska system som uppstod under 1700-talets mitt och de kommande århundradena 

(Ruud 1982, s. 98). Dock tappade musikterapin förespråkare under 1800-talets början och 

100 år framöver till förmån för fantasi och känsla som nådde en ny status som 
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kunskapsform. Känslorna betraktades som en kunskap som når längre än intellekt och gav 

tillträde till tingens väsen och världens innersta hemligheter (Ruud 1982, s. 106). 

 

Inte förrän i slutet av 1940-talet uppstod den moderna musikterapin, då musikterapeuter i 

USA arbetade med att rehabilitera krigsoffer från andra världskriget. I början av 1950-talet 

fann musikterapin sin väg in till amerikanska universitet och genom bygget av ett 

forskningscentra kunde amerikanerna etablera musikterapi både som behandlingsdisciplin 

och forskningsområde (Ruud 1982, s. 24).  

 

Europa fick sin första musikterapiutbildning år 1959 på Musikhögskolan i Wien och fram 

till i slutet av 1960-talet var Wien den enda europeiska stad som erbjöd den här typen av 

utbildning (Ruud 1982, s. 25). År 1974 startade Norge en musikterapiutbildning och i 

Sverige bildades Svenska Förbundet för Musikterapi samma år (Granberg 2004, s. 19). 

 

 

 

2.2 FMT-metodens grundare och metodens historia 
 

Grundaren till FMT-metoden heter Lasse Hjelm. På uppdrag av Kommunala musikskolan 

och Akademiska sjukhuset i Uppsala startade Hjelm ett musikprojekt på Folke Bernadotte-

hemmet i Uppsala år 1975. I sitt projekt träffade han barn och ungdomar med bland annat 

förlossningsskador (Hjelm 2005, s. 13–15).  

 

På Folke Bernadottehemmet träffade han bland annat en flicka som hette Annika, som 

hade en svår Cerebral Pares (CP) och även saknade tal. Som kommunikationsmedel 

använde sig Annika och hennes lärare av "Bliss", en sorts karta med olika bilder som man 

kan peka på för att formulera sina svar. Hjelm fick se hur läraren ställde en fråga till 

Annika, vars arm okontrollerat flög upp i luften för att så småningom dunsa ner på kartan i 

ett försök att pricka in den bild hon ville förmedla.  
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Hjelm fick senare träffa Annika enskilt och testade då en idé om att använda sig av en 

trumma för att få Annika att kommunicera via sina reflexer. Hjelm spelade tre toner på sitt 

piano, varpå Annikas arm flög upp i luften och så småningom landade på trumman med en 

duns, vilket Hjelm bekräftade genom att spela ett ackord samtidigt som hennes hand 

landade på trumman. Hjelm fortsatte med att spela ytterligare tre toner och väntade på 

Annikas svar, som även detta kom genom att handen dunsade ner på trumman, och han 

bekräftade med att spela ännu ett ackord.  

 

Här ansåg Hjelm att grunden till metoden var född (Hjelm 2005, s. 41). En av hans 

grundtankar var att spela med och inte för en person och hans målsättning var att utveckla, 

inte att öva och träna (Hjelm 2005, s. 43–44). Genom att spela med en person blir denna 

mer delaktig än om man spelar för någon. Genom denna delaktighet kan personen 

utvecklas. 

 

 

 

2.3 Utbildningar 
 

Den första utbildningen i FMT startades 1982 i Jakobstad vid Svenska Yrkesinstitutet. År 

1987 grundade Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala och 1988 startades 

utbildningen även vid Ingesunds Musikhögskola. Fram till våren 2013 finns utbildningen 

vid Musikhögskolan Ingesund i Arvika, samt i Jakobstad i Finland (FMT-metoden 2013). 

Utbildningen i Arvika kommer troligen att utvecklas till ett högskoleprogram i 

Funktionsinriktad musikterapi 120 hp men i skrivandets stund är ännu inga beslut fattade. 
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3  FMT-metoden 
 

 

 

FMT-metoden är till stor del grundad på den schweiziske barnpsykologen Jean Piagets 

utvecklingsteorier. Piagets (1896–1980) utvecklingsteori går ut på att människans, och då 

framför allt barnets, utveckling går igenom olika faser och att utvecklingen inom den 

aktuella fasen måste vara färdig innan det kan tillgodogöra sig kunskap inom nästa fas 

(Hjelm 2005, s. 39) (Piaget 2008, s. 7–12). 

 

Hjelm fick även inspiration från Jean Ayres (1920–1988), som var arbetsterapeut med stort 

intresse i forskning om hur hjärnan bearbetar och samordnar sinnesintryck och Gunnar 

Kylén (1929–1994), psykolog och känd bland annat för sitt arbete inom forsknings-

stiftelsen ALA (Anpassning till Liv och Arbete). 

 

 

 

3.1 Mål och målgrupper 
 

Målet med FMT-metoden är att med musiken som medel skapa förutsättningar och 

motivation för adepten att höja sin funktionsnivå. En av tankarna med denna metod är att 

inte träna fram ett resultat. Det handlar istället om att utveckla adeptens funktioner utifrån 

dennes enskilda förutsättningar. Det finns ingen begränsning vad gäller adeptens ålder 

(Hjelm 2004, B.1, s. 5–7). 

 

FMT kan ses som ett komplement till pedagogik och specialpedagogik inom skolvärlden 

likväl som inom vården, rehabiliteringen, habiliteringen, barnomsorgen, psykiatrin och 

äldrevården.  
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3.2 Adept och terapeut 
 

Hjelm, ställde sig frågan om hur han skulle benämna dem han arbetade med. Ordet elev 

kändes fel då han inte lärde ut, patient lät för medicinskt och klient lät för juridiskt. Efter 

många funderingar bestämde han sig för ordet adept som betyder invigd lärjunge (Hjelm 

2005, s. 61). Ordet terapi står för vård och behandling (Hjelm 2005, s. 33) och terapeut är 

den som utför terapin. 

 

FMT utförs alltid individuellt, vilket betyder att terapeuten träffar adepten ensam, 

undantaget vissa fall då en assistent kan finnas med i rummet som ett osynligt stöd men 

inte aktiv i terapin. 

 

 

 

3.3 Ickeverbal 
 

Arbetet med FMT utförs ickeverbalt. Det ges inga instruktioner, inga kommentarer, inga 

anvisningar och heller inget beröm. Därmed skapar arbetet med FMT 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. 11–12) 

 

I och med det ickeverbala, finns det inga uttalade krav på adepten, det finns inga ord eller 

instruktioner att missförstå och då kan adepten heller inte göra fel. 
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3.4 Koderna 
 

I arbetet med FMT använder terapeuten sig av olika koder. Det är korta musikslingor som 

var och en hör ihop med en specifik uppställning av instrument. Varje instrument-

uppställning har ett eget syfte vad gäller adeptens utveckling, exempelvis koder som 

används för att utveckla bålrotationen hos en adept.  

 

Hjelm har konstaterat att kända melodier kan ha en plats i minnet och kan på så vis vara 

ihopkopplade, medvetet eller omedvetet, med tidigare upplevelser. För att dessa minnen 

inte ska ligga som ett hinder komponerade han ett antal enkla musikslingor som endast 

används inom FMT. I dessa koder finns inget utrymme för improvisation utan utförs 

likadant varje gång vilket skapar en trygghet. Detta medför även att arbetet med FMT inte 

binds till en specifik terapeut, vilket gör det möjligt för en annan FMT-terapeut att ta över 

vid exempelvis sjukdom (Hjelm 2005, s. 62–64). Adepten får även möjlighet att associera 

de specifika melodierna till den tillhörande instrumentuppställningen. 

 

 

 

3.5 Instrument och attribut 
 

Adepten samverkar med terapeuten genom spel på olika instrument. Dessa instrument 

består av bland annat små handtrummor på stativ, virveltrummor, bastrummor och 

cymbaler.  

 

Inom FMT finns det många olika trumstockar. Det finns tjocka stockar, runda, fyrkantiga, 

tunna, smala, breda, tunga, lätta, stockar i olika längder, stockar som ger olika ljud, 

tvärhandsklubbor som kan användas av dem som inte har möjlighet att öppna sin hand så 

mycket eller inte kan vrida handleden. I arbetet används ibland även olika bollar att hålla i 

handen, mjuka, hårda, runda, taggiga och så vidare. De olika trumstockarna och bollarnas 
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utformning är till för att stimulera handens och handledens utveckling samt för att kunna 

möta adepters olika behov (Hjelm 2005, s. 128–130).  

 

Även olika blåsinstrument kan användas i terapisyfte: Åtta stycken blockflöjter där alla har 

en ton i C-dur skala, samt olika så kallade ACME-instrument. Det är blåsinstrument som 

har olika fågelljud exempelvis kråka och anka. Dessa instrument är olika svåra att blåsa i, 

en del kräver mycket luft och andra kräver lite mindre luft.  

 

För att ge adepten olika underlag att sitta på, används stolar och pallar med varierande 

underlag. Det finns kilkuddar som lutar lite framåt, det finns mjuka kuddar med piggar och 

även en balansboll/sittboll att sitta på. Sittverktyget är ett av de viktigaste attributen i 

rummet. Det är viktigt att åstadkomma ett så optimalt sittande som möjligt, vilket innebär 

att det bör finnas olika stolar och pallar, med och utan ryggstöd, justerbara i höjd och 

vinkling och även annat att använda som sittunderlag (Hjelm 2005, s. 130).  

 

”Eftersom människan inte består av delar som kan bytas ut är vi hänvisade till 

att korrigera och förbättra. Ibland kan det röra sig om ett slags igångsättande. 

Vi startar med det som finns – korrigerar och balanserar – i en strävan mot en 

optimal funktion” (Hjelm 2004, B.1, s 12) 

 

 

 

3.6 FMT-sessionen 
 

För att skapa trygghet för adepten, bör det rum som terapeuten och adepten träffas i alltid 

se likadant ut. Det bör inte finnas mycket inredning och därmed inga extra intryck som kan 

distrahera adepten och ta fokus från spelet och samverkan med terapeuten. 

 

FMT-sessionen startar oftast med att terapeuten sitter vid pianot och spelar en 

välkomstmelodi, denna melodi är densamma vid varje sessionsstart. Till denna melodi 

kommer adepten in i rummet. Redan innan sessionen börjar har terapeuten förberett 
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rummet genom att ställa fram något för adepten att sitta på samt ställt upp den 

instrumentuppställning som är tänkt att börja med. Genom att rummet varje gång är 

detsamma liksom koderna, ges adepten möjlighet att skapa associationer och minnen. 

Minnesspår skapas i hjärnan och genom dessa åstadkoms reaktioner och omedvetna 

handlingar. Genom att medvetandegöra handlingar och rörelser kan dessa organiseras. 

(Hjelm 2004, B.4, s. 3–4).  

 

”Att genom återkommande musikstrukturer väcka, och stärka, associations- 

och minnesfunktioner i syfte att strukturera individens beteendemönster och 

begreppsfunktioner” (Hjelm 2004, B.1, s. 4) 

 

När adepten har kommit in i rummet och satt sig på stolen, spelar terapeuten en inledande 

ton på pianot och räcker sedan över en eller två trumstockar. Den inledande tonen ligger 

som en fråga som adepten kan svara på genom att börja spela på instrumenten. Genom att 

terapeuten bekräftar adeptens spel på instrumenten skapas en samverkan. När adepten utför 

den handling som terapeuten tänkt sig, bekräftas detta genom att terapeuten spelar en ton 

eller ett ackord. Om terapeuten inte får det svar som är tänkt, får adepten ingen bekräftelse.  

 

När koden är slut gör terapeuten ett avslut, ett så kallat glissando, på pianot. Man drar då 

fingret över alla tangenter från vänster till höger och avslutar sedan med att spela en låg 

baston. Detta är tecknet för att koden är slut och ett nytt moment kommer.  

 

När själva FMT-sessionen är slut spelar terapeuten en avslutningsmelodi.  

 

 

 

3.7 FMT-observationspunkter 
 

Första gången terapeuten träffar en adept görs en för FMT specifik observation. Då arbetar 

terapeuten med vissa koder utifrån vilka hon/han utifrån ges en möjlighet att bedöma 

adeptens funktionsnivå och utveckling. Genom att därefter utvärdera observationen får 
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terapeuten en överblick över adeptens funktion, förmåga och utveckling. För att lättare 

kunna gå tillbaka i arbetet är det fördelaktigt att kunna filma FMT-sessionerna. Här följer 

några vanliga observationspunkter med en kort förklaring till varje punkt. 

 

Samverkan 

Här observeras hur adepten samverkar med terapeuten och instrumenten. Tar adepten emot 

trumstockar och flöjter? Spelar adepten på trummorna? Väntar adepten in terapeutens 

inledningston innan hon/han börjar spela och slutar adepten spela när terapeuten gör ett 

avslut? 

 

Stabilitet 

Balans och kroppskontroll. Stabiliserar adepten upp sin kropp exempelvis genom att luta 

sig åt ena hållet, håller adepten sig i stolen, ”hänger på ena benet” etc? Hjelm anser att en 

viktig grundsten i människans funktion är det han kallar för KFU – Känsla För Underlaget 

(Hjelm 2005, s. 97). För att få en bra stabilitet, krävs en känsla för underlaget, att adepten 

känner hur han/hon sitter, får ner fötterna i golvet och därigenom kan skapa en bättre 

stabilitet.  

 

Sidoskillnad 

I den här observationspunkten observerar terapeuten vilken sida som är den dominanta hos 

adepten, om han/hon använder båda sina sidor, och uppfattar att denne har två sidor. Det är 

normalt att ha en dominant sidan men om den sidan är alltför dominant hämmas 

utvecklingen av den icke-dominanta sidan.  

 

Att man är höger- eller vänsterhänt beror på vilken hjärnhalva som är dominant. Är 

högerhalvan dominant leder det till vänsterhänthet och tvärtom. Under utvecklingen sker 

en etablering av sidoskillnaden och de flest människor har en dominant sida. (Eriksson 

2001, s. 155).   

 

Separata sidorörelser  

Separata sidorörelser påverkas av den sidoskillnad individen har. Det är normalt att sidorna 

fungerar olika väl hos människor, men om sidorna fungerar alltför olika kan det bli svårt 



15 
 

att t.ex. peka i en bok med den ena handen och samtidigt anteckna med den andra. 

Terapeuten observerar om adepten exempelvis kan spela på en trumma med ena handen 

och växla mellan spel på olika trummor med den andra.   

 

Bålrotation 

Kan adepten behålla fötterna i golvet, underkroppen stilla och samtidigt vrida 

överkroppen/bålen åt båda sidorna? Att ha en fungerande bålrotation har visat sig vara 

viktigt för funktionsutvecklingen. Hjelm ansåg att en försenad bålrotation hänger ihop med 

inlärningssvårigheter. En förklaring till detta antagande kan vara att bålrotationen brukar 

vara färdigutvecklad kring 12 års ålder, ungefär samtidigt som läsinlärningen (Hjelm 2005, 

s. 206–207).  

 

Korsrörelse 

Kan adepten korsa händerna och armarna över kroppens tänka mittlinje? För att kors-

rörelsen ska fungera optimalt måste de båda hjärnhalvorna samverka, vilket förutsätter en 

”väl utvecklad förbindelse via hjärnbalken och ett utvecklat neuronalt kopplingssystem” 

(Hjelm 2002, s. 208). 

 

Liksidiga rörelser 

Här observerar terapeuten om adepten kan utföra likadana rörelser med båda händerna eller 

båda fötterna synkroniserat? 

 

Hand- och handledsfunktion 

Här observeras hur adepten tar emot och håller i trumstockarna. Vilket grepp används? Är 

handlederna stela? Kanske är de överrörliga?  

 

Modell/logik 

Här bedöms adeptens möjlighet och förmåga till problemlösning, d.v.s. att avläsa rummet, 

de utplacerade instrumenten, att läsa av modellen och finna en struktur.  
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Andningskoordination 

Hur utförs andningen? Får adepten ljud i flöjten? Blir det små blås eller pust, eller är spelet 

starkt med mycket luft? Kan adepten blåsa i en flöjt och samtidigt spela med foten på en 

bastrumma eller med handen på en trumma/cymbal? 

  

Fot höger/vänster 

Hur fungerar fötterna? Kan adepten använda fötterna till att spela på en bastrumma? Är 

foten stabil eller kanske överrörlig? 

 

Fot- och handkoordination 

Kan den övre kroppshalvan samverka med den undre? Finns det en synkroniserad rörelse 

mellan handen och foten?  

 

Perception 

Perception är enligt Ayres (1988, s. 199) ”Hjärnans tolkning av sensoriska intryck”. Med 

andra ord hur hjärnan uppfattar, urskiljer och tolkar de stimuli som finns runt omkring. 

Perceptionen en viktig del i kontakten med, och förmågan att bearbeta omvärlden (Hjelm 

2005, s. 197).  

 

Auditiv perception 

Den auditiva perceptionen har med hörselsinnet att göra. Terapeuten bekräftar adeptens 

spel på instrumenten, men uppfattar adepten detta? Hör och uppfattar adepten när spelet 

börjar och avslutas? Uppfattar adepten att denne får bekräftelse på sitt spel? Om inte, är det 

p.g.a. av en auditiv svårighet som adepten inte uppfattar svaren eller är det p.g.a. att 

han/hon inte uppfattar och samverkar med terapeuten. Samverkan och auditiv perception 

kan ha en hel del att göra med varandra.  

 

Visuell perception 

Här observeras om adepten uppfattar alla instrument och förflyttningar av dessa.  
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Vestibulär perception 

Den vestibulära perceptionen handlar om balansen. Här observeras adeptens balans och 

stabilitet i sitt sittande, gående och stående. Blir adepten kanske yr när hon/han spelar på 

höger eller vänster sida eller använder sin högra eller vänstra hand vid spel? Kan adepten 

gå runt i rummet och spela utan att bli yr? 

 

Proprioception 

Här observerar terapeuten hur adepten använder sina muskler och leder. Kan adepten 

anpassa rörelsen till att ta emot trumstockar och slå på instrumenten? Kan adepten anpassa 

hur mycket kraft som behövs för att nå fram till och träffa instrumenten? Blir slaget kanske 

för mjukt så att det knappt blir något ljud eller blir slaget väldigt hårt och nästan slår 

igenom trumman?  

 

Taktil perception 

Hur är det med känselsinnet? Vill adepten hålla, och hur håller han/hon i trumstockar och 

flöjter? Kanske kan det kännas obehagligt att trumstocken nuddar vid en viss punkt i 

handen eller obehag när flöjten nuddar vid munnen. 

 

Människan har känselceller utspridda över hela kroppen. Dessa finns i huden och i 

slemhinnor. Genom att beröra huden, stimuleras känselsinnet vilket påverkar andra sinnen 

samt utvecklingen av nervsystemet. Beröring är även kopplat till känslor och kontakt 

(Ellneby 1991, s. 10). Det taktila sinnet är det första sinnet som utvecklas hos en människa, 

redan under fosterlivet, och fungerar innan synen och hörseln börjar utvecklas. Därför är 

beröring viktig för hela den neurologiska organisationen. Utan taktil stimulering kan hela 

nervsystemet komma i obalans (Ayres 1988, s. 46). 

 

Helhetskoordination 

Här analyseras förmågan till samordning av rörelserepertoaren och andningen, vilket är 

nödvändigt för att individen ska fungera. Här uppmärksammas även förmågan att anpassa 

kroppen till kommande aktivitet, så kallad förmotorik, och förmågan att utnyttja sin balans 

och gravitationskänsla. Adepten kanske vrider hela kroppen för att spela på den ena sidan. 

Finns det en planerad rörelse? 
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3.8 MUISK 
 

Inom FMT finns en musikverksamhet som kallas för MUISK. Detta står för MUsik Inför 

SKolan. Den här verksamheten utförs i grupp, till skillnad från terapin som alltid utförs 

individuellt. Med hjälp av denna lustbetonade musikverksamhet är det möjligt att i tidig 

ålder fånga upp de barn som kan behöva extra stöd inför sin skolstart. Målet med 

verksamheten är att stödja barnens helhetsutveckling, stärka den motoriska utvecklingen 

och koordinationsförmågan, att stärka deras perceptuella utveckling och utveckla deras 

fantasi och uttrycksförmåga. Det finns även några musikaliska mål med MUISK. Bland 

dessa kan nämnas att skapa en positiv attityd till musik och stimulera barnens 

musikintresse, d.v.s. att ge barnen delaktighet i det kulturella livet och lägga en grund för 

ett aktivt musicerande (Hjelm 2005, s. 141–142). 

 

MUISK bygger på att en FMT-terapeut spelar och sjunger sånger vid pianot samt 

ytterligare en person, kanske personal från skolan, agerar ”spegel” och gör rörelser till 

sångerna. Genom att inte ge barnen några muntliga instruktionen väljer dessa själva hur 

och var de ska delta. Här handlar det om att kunna läsa av, tolka och kunna härma. 

Sångerna är enkla, med rörelser anpassade till barnens ålder och funktion. För varje vecka 

läggs fler rörelser till de redan befintliga sångerna och ytterligare sånger tillkommer. 

Viktigt är dock att inledningssångerna samt avslutningen alltid är desamma, detta för att 

skapa en tydlig struktur och modell. Sångerna och rörelserna ger möjlighet att utveckla 

bland annat grovmotorik, hållning/balans, koordination, finmotorik, andning, 

koncentration/avspänning, uppmärksamhet, minne, auditiv perception, gruppdynamik och 

identitet (Hjelm 2005, s. 142). 
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4  Down syndrom 
 

 

 

I detta kapitel beskriver jag Down syndrom, några av de karaktäristiska drag som kan 

finnas hos personer med diagnosen samt hur diagnosen ställs. 

 

 

 

4.1 Fakta om Down syndrom 
 

Down syndrom har fått sitt namn efter den brittiske läkaren John Langdon Down, som år 

1866 blev den första att beskriva syndromet.  

 

Det finns fyra typer av Down syndrom. Den vanligaste är trisomi 21, där personen har tre 

exemplar av kromosompar nr 21 istället för det vanliga två. Av alla personer med Down 

syndrom har 95 % trisomi 21. Sedan finns även translokationstrisomi 21, trisomi 21 

mosaik och partiell trisomi 21 (Habilitering 2013). 

 

Varje år föds det mellan 100 och 130 barn med Down syndrom i Sverige. Det betyder ett 

barn på ca 800 födslar (FUB 2013). Idag vet man inte varför syndromet uppstår. Vad man 

däremot vet är att det inte är något man kan påverka. Ingenting man gör före eller under 

graviditeten kan göra att barnet får Down syndrom eller inte. Det förekommer hos alla 

folkslag och i alla länder världen över och ingen vet ännu varför detta sker.  

 

Svenska Downföreningen poängterar att ”En person med diagnosen Down 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, A). 
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Den extra kromosom som personer med Down syndrom har påverkar framförallt hjärnans 

utveckling, vilket visar sig i bland annat inlärningssvårighet och utvecklingsförseningar. 

Många barn med Down syndrom lär sig läsa och skriva, de kan dock behöva extra tid och 

stöd. Beroende på graden av inlärningssvårigheter kan barn med Down syndrom gå i allt 

från vanlig förskola och förskoleklass till grundsärskola, med eller utan större behov av 

assistans. En del personer kanske passar in på en vanlig arbetsplats medan vissa andra 

arbetar inom daglig verksamhet med lättare arbetsuppgifter. En del personer har ett eget 

boende och klarar av de flesta hushållssysslorna själva men kanske behöver extra hjälp 

med ekonomi och matlagning, medan andra bor på ett omsorgsboende med personal 

tillgänglig under hela dygnet (FUB 2013). 

 

Personer med Down syndrom har en del karaktäristiska drag. Vid födseln kan barnet bland 

annat ha en lägre födelsevikt än genomsnittet och kan öka i vikt långsammare än andra 

barn. Ögonen kan vara snedställda och ögonlocket kan ha ett extra hudveck, något som 

betonar det sneda men som inte påverkar synen. Barnets bakhuvud kan vara plattare än 

andra barns. Dessutom har många barn med Downs syndrom ett enda veck som sträcker 

sig över hela handflatan. Tungan kan ha en förmåga att vara utskjutande eller förstorad 

vilket kan göra det svårt att höra vad personen säger. Kortväxtheten är ytterligare ett av de 

karakteristiska drag som personer med Down syndrom kan ha. Alla personer har dock inte 

alla drag, detta varierar stort från person till person.  

 

Under år 2012 har vårdprogrammet för personer Down syndrom, 0–18 år, omarbetats. 

Vårdprogrammets syfte är att tidigt kunna upptäcka och behandla medicinska problem. 

Ambitionen finns att också skapa ett vårdprogram för vuxna (Svenska Downföreningen, 

2013, B). Vårdprogrammet finns att läsa i sin helhet på www.neuropediatrik.blf.net. 
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4.2 Diagnos 
 

Om det finns funderingar på om barnet har Down syndrom används ett system som kallas 

för Halls kriterier (se Bilaga 1). Det är en lista med de tjugo vanligaste tecknen på Down 

syndrom. För att en säker diagnos ska kunna ställas behöver barnet uppfylla minst tolv 

kriterier. Har barnet mellan fem och elva uppfyllda kriterier kvarstår en misstanke om 

Down syndrom och undersökningen kompletteras med blodprov och cellodling. 
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5  Fallbeskrivningar 
 

 

 

Under min utbildning till FMT-terapeut har jag haft förmånen att under en termin få ha 

min praktik på en daglig verksamhet. En dag i veckan åkte jag dit för att träffa ett härligt 

gäng människor. I kommande fallbeskrivningar berättar jag om mitt FMT-arbete med två 

av de personer jag träffade. Personerna heter något annat i verkligheten. 

 

 

 

5.1 Beskrivning av Bengt 
 

Bengt är en man i 55-årsåldern och har en del utav de karaktäristiska drag som finns hos 

personer med Down syndrom. Bengt är kortväxt, strax under 150 cm lång. Han är över-

rörlig i sina leder samt har något låg muskeltonus och har därför ibland svårt att hålla sig 

riktigt upprätt och stabil. Han har även korta, breda händer samt en förstorad tunga som 

ibland syns utanför munnen (se s. 20). Vi träffades 10 gånger och hade FMT tillsammans.   

 

 

5.1.2 Arbetet med Bengt 
Här följer en sammanfattning av mitt arbete med Bengt, vad vi har arbetat med och vad jag 

har observerat.  

 

Under första träffen när jag gjorde en observation med Bengt hade jag ställt upp 

grunduppställningen som består utav en virveltrumma och två cymbaler. Jag bad Bengt att 

spela som han ville för att se hur han mottog trumstockar och hur han använde sig av 

instrumenten. Bengt testade alla instrument men spelade mest på virveltrumman.  
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Under våra första två speltillfällen observerade jag att Bengt satt med fötterna krokade i 

varandra och att de åkte in under stolen bara efter några minuter. Ibland hakade han 

fötterna runt stolsbenen och de gånger han satt med fötterna framför sig hade hälarna en 

tendens att lyfta från golvet. Jag prövade att använda vanliga A4-papper, som jag ritat en 

fot på, att lägga framför Bengt. 

 

Jag använde mig även av träklossar som jag satte under stolens bakre ben. Olika antal 

klossar gav olika lutning åt stolen. Inför den tredje träffen förberedde jag stolen genom att 

luta den med hjälp av klossar innan Bengt kom in och satte sig. Han kom då in och satte 

sig på stolen, reste sig och petade bort klossarna med fötterna innan han satte sig igen. 

Efter två koder fick Bengt resa på sig och se när jag lade dit klossarna, och sedan satt han 

på den vinklade stolen under resterande tiden av sessionen. 

 

Jag använde mig under många av våra träffar av de koder där instrumenten stod på en rad 

framför honom där tanken är att adepten ska spela ett slag på varje instrument, från vänster 

till höger, för att sedan gå tillbaka till första instrumentet och genomföra figuren ytterligare 

gånger. Vi spelade denna modell nästan varje gång vi sågs, med tre eller fyra instrument 

uppställda. Bengt utförde till en början modellen, men tappade efter ett tag bort sig och 

började spela även på tillbakavägen till första trumman. 

 

Under vår fjärde träff använde jag mig av en kod där fyra instrument står i en cirkel. Där 

finns ingen visuell början och heller inget slut. Instrumenten är desamma som finns i koden 

där de står på rad. Så småningom vidgade jag instrumenten ut från cirkeln och efter ett tag 

har de bildat en rad framför Bengt och slagen på tillbakavägen hade i det närmaste 

försvunnit.  

 

Jag noterade att Bengt helst spelade med sin vänstra hand. Gav jag trumstocken i höger 

hand flyttade han över den till vänster hand efter ett par slag. Arbetet fortskred genom att 

Bengt, i den hand som inte fick en trumstock, fick något annat, exempelvis en boll eller 

flirtkula att hålla i.  
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När vi hade träffats fyra gånger utökade jag variationen i hans sittande. Jag satte fler 

klossar under de bakre stolsbenen vilket gav en ökad lutning jämfört mot tidigare och han 

fick även sitta på en balansboll och spela. Den här gången avslutade vi spelet med att 

gunga på balansbollen och blåsa i ACME-ankan samtidigt.  

 

Under vår femte träff lutade jag stolen framåt med hjälp av klossar, samt lade fotunderlägg 

under Bengts fötter. Han fick spela på olika sätt genom att jag lät honom stå upp och spela 

blockflöjt och sedan sitta ner igen, fast då med större lutning av stolen. Jag avslutade även 

denna session med att låta Bengt sitta på balansbollen och blåsa i ACME-ankan. Han 

blåste i samma rytm som han gungade på bollen. Vårt arbete fortskred liknande under tre 

sessioner till, arbetsställningen växlades mellan stående och sittande på boll eller med 

stolen i olika mycket lutning.  

 

Under en av sessionerna visade jag Bengt att han skulle ställa sig upp. Därefter ställde jag 

ut två cymbaler framför honom, den första en liten bit åt vänster och den andra en liten bit 

åt höger. Till en början stod Bengt mitt emellan cymbalerna och sträckte sig emellan dem 

eller bytte hand för att nå att spela på dem. Jag provade då att lägga ut ett fotunderlägg 

framför varje cymbal. Efter att jag lagt ut dessa underlägg började han gå emellan 

cymbalerna och ställde sig vid fotunderlägget för att spela på cymbalen. Jag gav även 

Bengt en ärtpåse i den handen som han inte fick en trumstock i.  

 

För att vidga koden ytterligare ställde jag till två cymbaler bakom Bengt så att de 

tillsammans med de redan befintliga cymbalerna bildade en fyrkant med honom mitt i. 

Bengt gick runt och spelade i den fyrkant jag ställt upp.  

 

Efter att jag hade vidgat fyrkanten ett par gånger avslutade jag med att låta honom sitta ned 

i några minuter. Jag valde balansbollen och ACME-ankan och Bengt gjorde som tidigare 

och spelade i samma rytm som han gungade. Efter att ha fått tillbaka ankan från Bengt satt 

han kvar på bollen och studsade och började sen sjunga på en melodi. Jag bekräftade hans 

initiativ genom att spela en kod som inte är bunden till en specifik instrumentuppställning. 
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Vår nionde träff stod stolen framåtlutad när Bengt kom in i rummet. Han satte sig och 

placerade själv fötterna på golvet strax framför sig. När jag sedan bytte instrument-

uppställning till den med instrumenten på rad, såg jag att hans fötter åkte in under stolen. 

Vid ett byte av trumstockar gick jag fram med mina fotunderlägg och lade dem framför 

Bengt som genast satte fötterna på dem och var då tillbaka till den sittposition som han 

själv satte sig i när vi började sessionen. Mot slutet av den sessionen lät jag honom sitta på 

balansbollen och spela på virveltrumman med en trumstock i ena handen och en ACME-

anka i den andra. Bengt gungade på bollen och blåste i ankan samtidigt som han slog på 

trumman. Han satt sedan kvar på bollen under avslutningskoden där han fortsatte gunga. 

 

Vår tionde, och sista träff, klev Bengt in i rummet och såg att jag hade lagt fram fot-

underläggen på pianot. Han satte sig då på stolen och lyfte upp båda fötterna och tittade på 

underläggen. Jag tog ned underläggen och lade dem framför Bengt. Jag började direkt med 

koden med tre instrument på rad. Bengt fick spela med ena handen, sedan den andra och 

till sist med båda. Jag vidgade denna uppställning genom att tillföra ett instrument i raden 

och han fick även här spela med först ena handen sedan andra och slutligen båda.  

 

Jag vidgade successivt uppställning åt sidorna så att vi efter en stund fick första och sista 

instrumentet vid sidan av Bengt och inte längre framför. Spel med en hand åt gången gick 

då bra, men då Bengt fick en dubbelklubba, där båda händerna håller i samma klubba 

genom varsitt handtag, såg jag att hans fötter åkte in under stolen och att underläggen åkte 

med. Efter att ha avslutat koden gick jag fram för att lägga tillbaka fotunderläggen varpå 

Bengt tittade ner på fötterna och sa något i stil med ”de har hamnat där under”. När jag la 

fram underläggen igen så flyttade Bengt sina fötter och satt sedan så under resten utav 

sessionen. 

 

 

5.1.3 Resultatet av arbetet med Bengt 

De första gångerna jag träffade Bengt dröjde det bara några minuter innan han drog in 

fötterna under stolen eller krokade dem i varandra. Jag introducerade fotunderlägg i form 
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av A4-papper som jag ritat en fot på som en visuell information om att han skulle ha 

fötterna framför sig med hela foten i golvet (se s. 23).  

 

Inför den tredje sessionen hade jag förberett stolen genom att luta den med hjälp av klossar 

innan Bengt kom in. Han kom då in och satte sig på stolen, reste sig och petade bort de 

klossar jag hade lutat fram stolen med (se s.23). Efter att istället ha introducerat klossarna 

under tiden Bengt befann sig i rummet och successivt lutat stolen mer och mer har Bengt 

fått en mer upprätt sittställning där ryggen inte längre sjunker ihop.  

 

Jag använde mig många gånger av koden där tre eller fyra instrument står på en rad 

framför adepten (se s. 23). Första gångerna vi spelade koderna noterade jag att Bengt 

nästan bara sträckte på armarna för att nå de olika instrumenten. Vartefter vi har arbetat 

med sittställningen och Bengts medvetenhet kring sittandet, har bålen fått en ökad vridning 

i dessa moment och han verkar mer stabil under vridningen.  

 

De första gångerna jag använde balansbollen ville Bengt hålla i mig när han skulle sätta sig 

och resa sig från den. Här har hans stabilitet ökat för varje gång vi träffats och de sista 

gångerna satte han sig själv ned på bollen, tog emot en trumstock med ena handen och 

blåsinstrument med den andra och kombinerade sedan gungande på bollen med slag på 

trumma och blås i flöjten (se s. 24).  

 

Då Bengt ibland bytte hand med trumstocken mitt i koderna provade jag att ge Bengt en 

ärtpåse i den handen som han inte fick en trumstock i. Den första gången jag gjorde detta 

bytte han hand på trumstocken och ärtpåsen för att kunna spela med sin dominanta hand, 

vänster. Jag fortsatte med att ge Bengt en trumstock i ena handen och en ärtpåse i den 

andra och efter ett par sessioner så behöll Bengt attributen i den hand jag överlämnade dem 

(se s. 24). 
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5.2 Beskrivning av Kerstin 
 

Kerstin är en kvinna i 40-årsåldern med Down syndrom. Kerstin är kortväxt och är 

överrörlig i sina leder (se s. 20). Hon har även en osäker, något haltande gång, vilket gör 

henne instabil när hon går. Jag och Kerstin träffades 10 gånger och hade FMT tillsammans. 

 

 

5.2.1 Arbetet med Kerstin 
Här följer en sammanfattning av mitt arbete med Kerstin.  

 

När vi träffades första gången var uppställningen en virveltrumma och två cymbaler. 

Kerstin gick snabbt fram och hämtade ett par trumstockar redan innan jag hade hunnit 

stänga dörren efter oss. När jag lämnade fram ett par nya stockar slängde hon de hon 

tidigare hade fått på golvet. Kerstin spelade enbart på virveltrumman under hela koden 

men efter mitt avslut slog hon till ett slag på en av cymbalerna.  

 

När det sedan var dags för nya trumstockar ville hon inte lämna ifrån sig de hon tidigare 

hade fått. Jag tog bort de två cymbalerna och lät Kerstin fortsätta spela på virveltrumman 

ett tag till. Även dessa stockar hamnade på golvet när Kerstin såg att jag kom med ett par 

nya stockar. Samma sak hände ytterligare två sessioner.  

 

Kerstin började spela så fort hon fick ett par stockar, men uppfattade avsluten och slutade 

spela när jag gjorde glissando och då släppte hon trumstocken i golvet med detsamma.  

 

Under vår första session använde jag två av ACME-instrumenten. Kerstin fick blås-

instrumentet som låter som en gök och efter att ha känt efter med munnen blåste hon en ton 

i den. Dock hamnade göken på golvet efter en ton och duvan fick även den endast en ton 

innan blåsstunden tog slut. 

 

Följande tre sessioner arbetade jag med olika moment för att bearbeta samverkan, att 

uppfatta början och avslut och att lämna tillbaka trumstockarna efter avslutet och att nå en 
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samverkan där vi spelar och agerar tillsammans. Jag noterade att Kerstin inte växlade 

mellan att spela på två instrument. Jag ställde då fram ett instrument åt gången och lät 

henne spela med olika trumstockar på olika trummor.  

 

Jag observerade att Kerstin väldigt ofta satt och gungade fram och tillbaka med över-

kroppen. Jag visade med händerna att Kerstin skulle resa på sig, för att jag skulle kunna 

vinkla stolen, men Kerstin lämnade då rummet.  

 

Nästa träff stod stolen lutad med en kloss under varje bakre ben redan när Kerstin kom in i 

rummet. Nästföljande träff hade jag lutat stolen med två klossar per ben. Jag flyttade även 

instrumenten väldigt nära Kerstin. 

 

I vårt spel på ett instrument åt gången noterade jag att Kerstins vänstra hand var den 

dominanta. När hon själv fick välja vilken hand hon skulle spela med blev det alltid den 

vänstra. När jag gav trumstocken i den högra handen tog hon emot med höger hand men 

flyttade direkt över stocken till den vänstra. När jag gav henne två trumstockar höll hon en 

i varje hand. Jag fortsatte att ge först i den ena handen, sedan i den andra handen och till 

sist i båda. Oavsett i vilken hand jag lämnade trumstocken lade Kerstin sin andra hand i 

knäet. Jag gav henne en boll att hålla i den handen. Den bollen hamnade snabbt på golvet 

oavsett vilken hand jag lämnade den i.  

 

När vi efter några gånger hade nått en samverkan med överlämnandet av trumstockar 

ställde jag fram en virveltrumma i Kerstins fokus och en cymbal snett framför virvel-

trumman på vänster sida. Jag gav henne en trumstock i vänster hand och hon började då 

spela enbart på virveltrumman. Kerstin spelade inte på cymbalen förrän jag rörde vid den 

med min hand och då fastnade hon istället i ett spel på enbart cymbalen. Samma sak hände 

när jag flyttade cymbalen till den högra sidan. Kerstin spelade endast på ett av 

instrumenten och växlade inte emellan dem. 

 

Kerstin satt mycket framåtlutad när hon skulle spela på instrumenten, lika mycket 

framåtlutad vid spel med höger som vänster hand. Under den fjärde sessionen ställde jag 

fram två cymbaler mycket nära varandra och något mer lodräta framför Kerstin. Hon fick 
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en trumstock i ena handen och börja slå på den ena cymbalen. När jag lutade bort den 

cymbal hon spelade på, växlade hon mellan instrumenten och började spela på den andra 

istället. Vi spelade på detta sätt en stund och bytte sedan till att använda en virveltrumma 

och en cymbal.  

 

Vår åttonde träff stod stolen framåtlutad då Kerstin kom in i rummet. Jag ställde fram en 

virveltrumma och en cymbal något lutade upp mot Kerstin. Hon fick en trumstock och 

började spela på virveltrumman. När jag lutade bort virveltrumman skedde ingen växling 

till cymbalen. Jag lät Kerstin spela på enbart cymbalen vilket fungerade bra. Jag hämtade 

balansbollen och visade att hon kunde sitta på den istället för på stolen. Hon reste sig då 

upp och lämnade rummet.  

 

När jag och Kerstin sågs nästa gång stod balansbollen vid trummorna istället för en stol. 

Kerstin satte sig, med hjälp av att hålla i mig, på bollen. Kerstin fick en trumstock av mig 

och jag ställde fram en virveltrumma framför henne. Efter några minuters spel med olika 

trumstocksbyten, ställde jag fram en cymbal bredvid virveltrumman. Kerstin ”fastnade i” 

att spela på endast cymbalen.  

 

Jag lät henne sedan sitta på bollen och blåsa växelvis i ACME-instrumenten gök och duva. 

Kerstin blåste i en flöjt åt gången men lämnade tillbaka dem till mig emellan och växlade 

inte själv. Efter blåsmomentet introducerade jag stolen igen. Kerstin reste på sig och satte 

sig på stolen. Med fotklossar som höjde upp hennes fötter lite grann fortsatte vi spelandet 

mot att kunna växla mellan två instrument, nu mellan två cymbaler. Kerstin växlade från 

cymbal nummer ett till två när jag lade min hand på den, men växlade sedan inte tillbaka. 

 

Vår sista träff vinklade jag cymbalerna och virveltrumman ännu mer. Växlingen mellan 

instrumenten fungerade då om jag lutade bort den ena cymbalen. Vi avslutade vår FMT-

termin med en trumma framför Kerstin och hon fick själv välja vilken hand hon ville spela 

med. 
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5.2.2 Resultatet av arbetet med Kerstin 
Då Kerstin hade vissa svårigheter gällande samverkan, var det dessa resultat jag såg först. 

Hon uppfattade inte början och avslut på koderna utan började spela så fort hon fick en 

trumstock av mig (se s. 27). De första två träffarna släppte hon trumstockarna på golvet 

efter mina avslut eller så ville hon inte lämna dem ifrån sig förrän jag erbjöd ett par nya. 

Detta förbättrades till vår tredje träff då jag efter avslut fick tillbaka trumstockarna redan 

innan jag lämnat fram några nya (se s. 27).  

 

Efter olika introduceranden av balansbollen satt Kerstin på den under en stund av vår 

nionde session (se s. 29). Hon spelade både på trumma och senare ACME-instrument 

sittande på balansbollen.  

 

När Kerstin använde ACME-blås växlade hon genom att lämna tillbaka instrumentet till 

mig innan hon tog emot nästa och blåste i det. När Kerstin spelade på trummor och 

cymbaler växlade hon enbart när jag rörde vid dem. 
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6  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Min tanke inför mötet med både Bengt och Kerstin var att göra FMT-observationer (se s. 

13) för att sedan utgå från dem i mitt arbete med adepterna.  

 

När jag hade gjort en observation av Bengt kom jag fram till att det fanns ett behov av att 

bearbeta och utveckla hans stabilitet och balans. Jag varierade därför hans sittande på flera 

olika sätt. Han fick sitta på vanlig stol, stolar som var framåtlutade olika mycket samt sitta 

på balansboll. Han fick även stå upp samt gå omkring och spela (se s. 24). På detta sätt 

kunde jag ge Bengt olika förutsättningar att utveckla sin balans och stabilitet, och samtidigt 

ge honom en möjlighet att själv uppleva skillnaden i olika sätt att sitta.  

 

Under vår variation i sittande använde jag mig ofta av de uppställningar där instrumenten 

står på rad (se s. 22), vilket främjar bålrotationen som är en viktig del i balans och stabilitet 

(se s. 15). För att få en ordentlig bålrotation behöver fötterna vara kvar i golvet medan 

bålen rör sig. Min användning av fotunderlägg gav här en tydlig visuell information om att 

ha fötterna i golvet, vilket resulterade i ett mer stabilt sittande och en bättre balans när hans 

spelade (se s. 23). 

 

När jag först träffade Kerstin hade jag ställt fram en uppställning instrument för att kunna 

starta med en observation. Men när Kerstin började spela redan innan jag satt mig vid 

pianot och sedan slängde trumstockarna på golvet fick jag snabbt lämna min ursprungliga 

tanke och gå direkt in på att arbeta med terapi (se s. 27). Precis som hos Bengt såg jag att 

Kerstin hade ett behov av att utveckla sin balans och stabilitet men då jag också noterade 

att hon inte uppfattade början och avslut på koderna, behövde jag först befästa en 

samverkan innan arbetet med balans och stabilitet kunde komma igång. 

 

Jag använde ofta spel på ett instrument åt gången med olika trumstockar för att 

tillsammans arbeta fram en trygghet i rummet och en samverkan där vi agerade 



32 
 

tillsammans. När jag hade arbetat fram detta ville jag ändra sittandet hos Kerstin för att så 

småningom kunna utveckla hennes balans.  

 

Jag hade helst velat ändra sittställning flera gånger under samma session men eftersom 

Kerstin lämnade rummet så snart jag initierade att hon skulle resa sig från stolen, blev 

lösningen att den fick stå framåtlutad redan när hon kom in i rummet och jag fick ändra 

lutningen från en session till en annan istället för att ändra den under själva sessionen (se s. 

28).    

 

Kerstin satt mycket framåtlutad när hon skulle spela och jag ville ta reda på om hon lättare 

kunde uppfatta instrumenten då de var mer uppåtlutande och om det kunde vara så att 

hennes framåtlutande och gungande hade med hennes syn att göra. Detta gav inget resultat 

utan Kerstin växlade bara mellan instrumenten när jag rörde vid dem med min hand (se s. 

28). 

 

Kerstins stabilitet blev bättre när hon fick sitta på en stol som var ganska mycket 

framåtlutad. Hon fick då ner fötterna i golvet på ett bättre sätt och när jag ställde 

instrumenten nära henne minskade hennes gungande och hon rätade upp ryggen en aning. 

 

Under en av våra sessioner plockade jag fram balansbollen för att se om Kerstin kunde 

tänka sig att sitta på den. Resultatet där blev att hon även i detta fall lämnade rummet. 

Gången efter lät jag bollen stå framme istället för en stol redan när Kerstin kom in i 

rummet för att se hur hon skulle hantera det. Inte långt ifrån bollen hade jag ställt en stol 

för att snabbt kunna växla om Kerstin visade att hon ville gå ifrån rummet hellre än att sitta 

på bollen (se s. 29). Resultatet denna gång blev dock att hon satt på bollen och spelade 

under flera minuter. Jag valde här en kod med endast en virveltrumma framför henne för 

att inte göra både sittandet och spelandet alltför överväldigande.  

 

Då sessionen innehållande balansbollen var vår sista träff på terminen ville jag låta Kerstin 

avsluta ”på topp” och jag valde därför att avsluta sessionen med henne sittande på en 

vanlig stol och endast en trumma framför sig. Jag lät henne välja vilken hand hon ville 

spela med och sedan bekräftade jag alla hennes slag på virveltrumman. 
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Under båda dessa arbeten med personer med Down syndrom har jag sett förändringar i 

personernas balans och stabilitet, beroende på hur jag har arbetet och vilka verktyg jag har 

använt. Jag har också konstaterat att även om personerna jag arbetar med kan ha samma 

behov av ökad stabilitet måste målen nås från olika håll beroende på personernas olika 

förutsättningar.  

 

Då Bengt och jag snabbt nådde en samverkan i vårt spel kunde jag tidigt börja arbeta med 

hans stabilitet och göra förändringar i både spel och sittande. Jag och Kerstin behövde 

längre tid för att nå samverkan och därför tog det även längre tid innan jag kunde börja 

arbeta med hennes stabilitet.  
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7  Slutsats 
 

 

 

Min slutsats är att arbetet med FMT kan utveckla personer med Down syndrom att bli mer 

balanserade och stabila i både sitt sittande och sitt agerande. Om man kompletterar den 

utveckling FMT kan ge med små förändringar i vardagen, kan detta vara ett värdefullt 

hjälpmedel i att nå en ökad stabilitet hos personer med Down syndrom.  

 

Då de personer jag träffat under detta arbete under lång tid har suttit på det sätt de gjort, 

tror jag att det kan ta lång tid att förändra deras invanda mönster. Därför hade det varit 

önskvärt att träffa både Bengt och Kerstin under ytterligare en eller två terminer för att se 

vad arbetet med FMT hade kunnat åstadkomma för deras balans och stabilitet, sett över en 

längre tid.  

 

Jag tror även att man med olika verktyg i vardagen kan hjälpa till med att påverka 

människors stabilitet. Stolar vid matsituationerna som går att luta och anpassa för 

personers olika behov. Kanske att det vore bra att måla ett par fötter på golvet vid varje 

persons sittplats för att påminna om var fötterna bör vara. Det här är förändringar som kan 

göra en individ medveten om hur hon eller han sitter och var fötterna befinner sig och 

genom detta är det också möjligt att nå en ökad stabilitet. 
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Bilaga 1 

Halls kriterier 
 

− För tidigt född och/eller underviktig 

− Muskelslapphet (hypotoni) 

− Långsamt utvecklad så kallad Mororeflex hos det nyfödda barnet. Reflexen kan 

utlösas genom att man släpper barnets huvud bakåt. Barnet slår då ut med armarna 

och gör sedan en omklamringsrörelse.  

− Överrörliga leder  

− Platt ansikte  

− Rikligt med nackskinn  

− Epikantveck, även kallat mongolveck (därav benämningarna mongolism och 

mongoloid): ett veck i inre ögonvrån 

− Snedställda ögonspringor 

− Brushfields prickar, det vill säga små vita fläckar på regnbågshinnan 

− Lågt sittande ytteröron, som har fått veck 

− Tungan hålls utanför munnen 

− Högt gomtak 

− Snörvlande andning 

− Korta breda händer som är hårda och med korta fingrar som är överrörliga 

− Korta breda fötter som är hårda och med korta tår som är överrörliga. 

− Fyrfingerfåra, dvs en fåra i handflatan som sträcker sig över hela handflatan 

− Kort lillfinger som är krökt inåt och där mellanfalangen är underutvecklad 

− Stort avstånd mellan stortån och andra tån, så kallat sandalgap 

− Avvikande form på höftleden, vilket bara kan ses på röntgen 

− Tandavvikelser (när barnet blir äldre) 

(Habilitering 2013, FUB 2013) 


