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Sammandrag 
 

 

 

Detta är ett examensarbete som handlar om Funktionsinriktad Musikterapi – FMT. Det kan 

också beskrivas som en information och vägledning för dem som är intresserade av 

alternativa och kompletterande metoder för att ge ökat stöd och utveckling för personer 

med någon form av funktionsnedsättning. Arbetet belyser även aspekter rörande resurser. 

FMT kan beskrivas som en ”musikalisk rörelseterapi” där individen ställs i centrum och får 

möjlighet att utveckla sina funktionella förmågor i sin egen takt. I arbetet får vi också följa 

arbetet med två adepter varav den ena har diagnosen ADHD och den andra Autism. 

 

Min slutsats är att FMT-metoden har en betydande roll som en resursförstärkare inom olika 

områden som barn- och skolomsorg, sjukvård, äldreomsorg, samt för den enskilda 

individen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad Musikterapi, FMT-metoden, Resurs, ADHD, Autism  
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1  Inledning 
 

 

 

FMT – vad är det? 

Det var frågan jag själv ställde mig när jag för tre år sedan fick en undran om varför jag 

inte hade utbildat mig i detta. En diplomerad FMT-terapeut hade just medverkat i en 

inspirations-dag i musik, med undertecknad som kursansvarig, där jag förmedlat sånger 

och musiklekar i sann rytmikanda. Hon undrade om jag kände till FMT-metoden. Många 

av mina sånger och övningar hade vissa likheter med vad hon hade lärt sig under sin 

utbildning till musikterapeut. 

 

FMT – vad är det?  

En kort förklaring under en kaffepaus och sen fick jag gå hem och ”googla”. Frågorna 

hopade sig och plötsligt var min ansökan till utbildningen gjord.  

 

FMT – vad är det?  

Ingen annan verkade heller ha hört talas om den speciella musikterapimetoden, som trots 

allt hade funnits sen drygt 25 år tillbaks. Jag försökte förklara så gott jag kunde för att få 

chefer och ansvariga inom kommunen intresserade så att jag kunde få börja utbildningen. 

Sen var det upp till mig att hålla kvar intresset och berätta vidare om vilka fantastiska 

möjligheter man kan erbjuda med hjälp av musikens kraft. Min utmaning är att få så många 

som möjligt att förstå att FMT – Funktionsinriktad Musikterapi kan vara en 

kompletterande tillgång och resurs i flera av kommunens förvaltningar, samt bidra till ett, 

för den enskilda människan ökat välbefinnande och självförtroende i det dagliga livet. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med examensarbetet är att få ut en tydlig information till dem som inte känner till 

FMT-metoden, samt försöka förklara hur FMT kan bli en resurs i en kommuns arbete med, 

och för, personer som har någon form av funktionsnedsättning. 

 

Mina frågeställningar blir sålunda: 

• På vilket sätt kan en FMT-terapeut bli en resurs i en kommuns arbete för att stödja 

personer med olika funktionsnedsättningar? 

• Hur skall kommuninvånarna få vetskap om, och förtroende för FMT-metodens 

positiva verkningar? 

 

 

 

1.2 Arbetets upplägg och disposition  

 

Arbetet börjar med bakgrundsinformation om mig och musikterapins historia. Här ställs 

också frågeställningen om syftet till examensarbetet. Vidare följer en kortare beskrivning 

om vad som menas med funktionsnedsättning. I huvudmaterialet beskriver jag bakgrunden 

till FMT-metoden samt arbetssättet i FMT. Därpå följer fallbeskrivningar av adepter. 

Arbetet avslutas med resultatsammanfattning, diskussion och slutsats. Efter käll-

förteckningen följer tre bilagor som bland annat ger en insyn i och en sammanfattning av 

hur jag arbetat med andra funktionsnedsättningar än de som huvudsakligen beskrivs i 

arbetet. Här finns också länkar till webbsidor som anknyter till Funktionsinriktad 

Musikterapi. 
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1.2 Min bakgrund 
 

Av min inledning kunde du kanske ana att jag sysslar med musik i mitt vanliga arbete. 

Sedan ca trettio år tillbaks har jag varit verksam som musiklärare på skolorna i Skurups 

kommun. Både inom grundskolan och kulturskolan. Oj! Det var länge tänker du kanske. 

Trettio år i samma kommun. Ja så kan det gå när man trivs på orten och har ett gott 

samarbete med barn, föräldrar och chefer. Är man beredd på förändringar och utmaningar 

så fungerar det. Mycket händer under trettio år. Både skolan och jag har utvecklats och 

fortsätter att utvecklas hela tiden. 

 

Jag utbildade mig till rytmikpedagog i slutet av 70-talet vid Malmö Musikhögskola och 

fick då en fantastisk grund att stå på. Jag vågar påstå att utan min rytmikutbildning i botten 

hade jag aldrig klarat av att vara musiklärare så länge. Det har känts meningsfullt för mig 

att få eleverna delaktiga i lektionerna och med hjälp av rörelse, rytm och musik befästa 

sina kunskaper. ”Det du lär med kroppen fastnar i knoppen.” 

 

Under alla dessa år har jag varit delaktig i otaliga skolavslutningar och luciatåg, dans-

uppvisningar, skolmusikaler, konserter med körer och orkestrar, etc. samt naturligtvis 

lektionsplaneringar i mängd. Jag sparade alla planeringarna. Tack vare dem kunde jag en 

dag gå vidare till en ny utmaning. Jag kunde faktiskt dela med mig av alla erfarenheter jag 

fått av att arbeta med barn och musik. Jag kom igång med inspirationsdagar dit intresserad 

personal från barn- och skolomsorg kunde anmäla sig. 

 

Det var alltså på en sådan inspirationsdag jag första gången kom i kontakt med en FMT-

terapeut, Kerstin Arlock från Helsingborg. Tack Kerstin för att du sådde ett frö den dagen! 

Att vara 50 plus, och börja fundera på en ny utbildning verkar kanske inte klokt. Varför 

hade jag inte tänkt på det tidigare? Var det ens möjligt för mig att klara av det? 

Utbildningen låg i Värmland. Hur tar man sig dit? Kartan plockades fram och tidtabeller 

luslästes. Det kanske skulle kunna fungera. Beslutsångesten var stor. Ja, varför hade jag 

inte kommit på detta tidigare? 
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Jag tror att det var rätt tid för mig att söka till utbildningen när så skedde. Med man och tre 

barn, samt arbete på heltid varvat med utmaningar i form av utveckling hos skolorna och 

fortbildningar av skilda slag, kändes det som att kunde vara dags för en paus och kanske 

kunde jag också få svar på frågorna om varför rytmikundervisningen har fungerat så bra. 

Jag hade under alla åren sett hur bra och kul barnen tyckte det var att ha musik hos mig, att 

de utvecklades från osäkra, blyga och försiktiga förskolebarn till säkra, medvetna och 

musicerande elever. Jag såg att de vågade stå på scenen själv eller tillsammans med andra 

och dansa eller sjunga. När man använder sig av rytmikens övningar, utvecklas både 

samarbete och gemenskap. Kroppskännedom och medvetande om vad man ser och hör är 

enormt stärkande och utvecklande för alla. Någonting händer i kroppen som går vidare till 

”knoppen” och det blir bra.  

 

Efter att ha läst på lite om FMT-utbildningen, tyckte jag att vissa delar låg väldigt nära 

rytmikmetoden och jag började ana att jag hade varit inne på rätt spår hela tiden utan att 

veta om det. Att det skulle ta trettio år kanske någon beklagar men man kan tänka i en 

annan riktning också. Jag har trettio års erfarenhet av möten med barn och vuxna i alla 

åldrar och deras individuella förutsättningar. Jag har sett vilken kraft musiken har att 

utveckla, stärka, beröra och inte minst roa alla som kommer i kontakt med den. Det är 

aldrig försent att lära sig mer. 

 

Förhoppningsvis kommer den här nya utbildningen leda fram till att åtminstone invånarna i 

Skurups kommun och dess närområde ska få vetskap om att FMT – Funktionsinriktad 

Musikterapi – är något som de kan räkna med i framtiden. Jag tror också att utbildningen 

har påverkat och inspirerat mig. Den har gett mig ett nytänkande som kan komplettera 

både mig och övriga kollegor i vårt dagliga skolarbete.  
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2  Bakgrund till musikterapins historia 
 

 

 

Vad står musikterapi för, och hur ser musikterapins historia ut? Vad är det i musiken som 

gör att en behandling får positiva effekter?  
 

 

 

2.1 Vad menas med musikterapi?  

 

Världsorganisation 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. 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. Musikterapi kan ges som förebyggande insatser, rehabilitering eller 

behandling och bedrivs individuellt eller i grupp.”  

(Förbundet för musikterapi 2012a)  

 

I boken ”Vad är musikterapi” av den norska musikterapeuten Even Ruud (1980), skriver 

Mona Hallin i sitt förord på s. 8: ”Vanliga uppfattningar om musikterapi är att det är en 

slags sysselsättning eller hobbyverksamhet eller förströelse till intet förpliktigande 

underhållning. Och att det är vanligt att snart sagt all musikverksamhet inom institutioner 

med ”avvikande” kallas för musikterapi.” Hon förklarar också vidare på samma sida hur 



10 
 

det egentligen förhåller sig. ”Är musikarbetet planlagt utifrån en enskilds individs behov 

av att öva och utveckla vissa funktioner, t ex perception, motorik, tal, identitet och sociala 

färdigheter, brukar man tala om musikterapi.” 

 

Det går att dela upp ordet ”musikterapi” i två ord: musik och terapi och förtydliga de två 

begreppen. 

 

Musik 

Vad är det som gör att musik har sådan bra inverkan i terapeutiska sammanhang? Even 

Ruud (1980, s. 36) skriver: ”Musik fångar uppmärksamheten”. Musiken kan användas som 

hjälp till att få igång ett samspel. När terapeuten med musiken som hjälp får igång ett 

samspel och fångar uppmärksamheten, motiveras adepten – den som blir behandlad – 

också till egna initiativ. På så sätt skapas en grund för själva inlärandet. Detta brukar kallas 

för att man arbetar utifrån inlärningspsykologiska teorier (Granberg 2000, s. 67). 

 

Musiken kan också användas utifrån en humanistisk tolkning, där musiken speglar känslor 

och atmosfären runt och kring samspelet mellan terapeuten och klienten (Granberg 2000, s. 

67). I ett psykoanalytiskt tänkande ses musiken som ett uttrycksmedel och musiken kan 

kanalisera drifter, utlösa konflikter, stärka egot och nå det undermedvetna (Granberg 2000, 

s. 67). I ett utvecklingspsykologiskt perspektiv gynnas utvecklingen inom olika områden, 

genom att musiken engagerar och aktiverar (Granberg 2000, s. 68). 

 

När Anita Granberg, dipl. FMT-terapeut skulle göra en undersökning om olika musik-

terapiutbildningar i Sverige, ställde hon ytterligare en fråga rörande musiken: Vad är det i 

musiken som gör den terapeutisk? Några ledare från utbildningarna, svarade att det var i 

den terapeutiska processen som musiken var verksam och någon annan menade att det var 

musikaliska element som t.ex. spänningsackord, upptakter med fermat, accenter och 

liknande som gjorde den betydelsefull (Granberg 2000, s. 70–71). Musikens verkningar 

visar sig alltså på många olika sätt och får olika slags betydelse beroende på hur den 

används och var terapeuten har ställt målet. 
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Terapi 

Om vi går till begreppet terapi tänker nog de flesta att det handlar om behandling av något 

slag, ofta kanske i samband med sjukdom eller medicin. Ruud (1980) skriver på s. 54: 

”Terapi innebär att gripa in i det sjukdomsframkallade förloppet och återupprätta det 

normala tillståndet.” Ordagrann förklaring från Nationalencyklopedin lyder: ”medicinsk 

eller psykologisk behandling”. Inom kroppssjukvården innefattar termen alla former av 

behandling av sjukdomar och skador (NE 2012). 

 

Då kommer automatiskt nästa följdfråga: Vad och vem är det som skall behandlas? Går det 

att behandla i förebyggande syfte eller gäller det bara om personen är eller har varit sjuk? 

Och vad menas då med sjuk? Är det att inte ha hälsan eller att ha hälsan men ändå inte 

känna sig bra? Vem bestämmer att någon skall få terapi? 

 

Det finns många anledningar till användandet av terapi av olika slag. Det kan vara 

sjukdomar, men också fysiska, psykiska, emotionella, intellektuella eller sociala 

svårigheter. Andra personkategorier kan också få terapi utan att ha dessa problem. Helt 

enkelt för att förbättra livskvalitén (Granberg 2000, s. 72). 

 

I terapisammanhang finns målgrupper som kallas klienter, patienter, elever eller adepter. 

Det kan bero på var man som terapeut har sin anställning och det är också i samförstånd 

med personal på respektive arbetsplats bedömningen ofta görs om en person skall få terapi. 

 

 

 

2.2 Musikterapins historia 
 

Människor har utövat musikterapi ända sedan antikens dagar. Det finns texter i Gamla 

testamentet från Bibeln om musiken som hjälpte och lindrade smärta och nedstämdhet. I 

vissa länder och kulturer ansågs det att musiken hade magiska krafter. Vad gällde det 

sistnämnda ansågs att sjukdomen i sig också var magisk och att det var demoner som hade 

gjort personen sjuk. Medicinmannen fick då sjunga speciella ”läkesånger”, rytmer från 
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handklappning och instrument, klanger med mera, för att på så sätt driva ut det sjuka 

(Ruud 1980, s. 58–59). 
 

Musiken har också använts som hjälp vid religiös terapi. Med musikens kraft försökte 

prästerna komma i kontakt med gudarna och få dem att avslöja varför personen var sjuk 

och vad de måste offra för att få den sjuke frisk igen (Ruud 1980, s. 65). 

 

De som kanske var allra först med att använda sig av musik som behandling var 

egyptierna. Redan år 525 f.Kr. byggdes det tempel som tillägnades den förste egyptiske 

läkaren Imhotep. Detta tempel användes som medicinsk skola. Även rekreationsaktiviteter 

för patienterna såsom dans och musik och utflykter förekom. 

 

Vid samma tid fast i Grekland verkade Pythagoras. Han var filosof och matematiker. Hans 

lärjungar, pythagoréerna, skulle i huvudsak ägna sig åt musik och matematik. De fick 

arbeta med talförhållanden och hur motsatser kunde bli till jämvikt och harmoni. De 

började sammanställa och skriva ned vad de under åren lärt sig om sjukdomar och dess 

botemedel och olika slags symptom. Pythagoréerna försökte också påvisa att människan 

själv kunde påverka sin hälsa. Om människorna levde dåligt bildades disharmoni och då 

kunde sjukdom uppstå (Ruud 1980, s. 71–72). 

 

Om vi blickar framåt till lite modernare tider – om man nu kan kalla medeltiden för 

modern, går tankarna vidare på antikens linje om levnadslära och att främja hälsa genom 

nyttigt leverne. Förutom värdsliga behov som mat och dryck, arbete och vila poängterades 

också sinnesrörelse (Ruud 1980, s. 88). Kyrkan fick också en alltmer framträdande plats 

och där hade psalmsången en speciell verkan. Proklus, en medeltidsteoretiker från 400-

talet, har gett oss följande citat: ”Psalmsången tar bort modlöshet, lindrar smärtor, lugnar 

lidelser, förjagar sorger, väcker själens fromhet och manar iväg onda andar” (Proklus se 

Ruud 1980, s. 91). 

 

I Italien på 1300-talet, trodde människor att en epidemi bröt ut varje sommar. Det gissades 

på att det eventuellt kunde vara en giftig spindel som satte fart på människorna. 

Symptomen bestod i att kvinnor och män plötsligt for upp som om de hade blivit stuckna 
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av något och kände att det gjorde fasligt ont. De sprang ut ur sina hus och dansade hela 

nätterna igenom som om de var besatta. Endas några timmar fick de stackars ”sjuka” sova, 

sedan var det dags att dansa nästa kväll igen. Musik var den enda ”medicinen” som 

verkade och musikerna hade gott om spelmöjligheter på somrarna när by efter by 

insjuknade och det blev dans och fest på varenda gata. Musiken som spelades kallades för 

”Tarantella” efter den giftiga spindeln Tarantel (Ruud 1980, s. 96). 

 

Från vår tid, 1900-talet, har musik använts som rehabilitering av de sårade soldaterna efter 

andra världskriget. I USA började universiteten tidigt med att utbilda musikterapeuter och 

där har det satsats på både forskning och utvecklingen av själva musikterapeut-

utbildningen. Det finns minst ett sextiotal utbildningsställen vid universiteten i USA (Ruud 

1980, s. 24). 

 

1959 startades den första utbildningen för musikterapeuter i Wien och det var det enda 

stället i Europa man kunde gå en sådan utbildning. Ända fram till slutet av 60-talet var det 

så. Sen vaknade de andra länderna upp, som exempelvis England, Frankrike, Väst- och 

Östtyskland och följde med i utvecklingen med den påföljden att nya utbildningar startades 

och dörrarna öppnades på institutioner, sjukhus och skolor (Ruud 1980, s. 25). 

 

Trots att det faktiskt funnits kunskap om och användandet av musik till och för att 

behandla diverse åkommor, (det finns också mycket nedtecknat ang. kopplingen musik och 

medicin) verkar det ändå som om musikterapin tonades ner i slutet av 1800-talet. Läkarna 

blev mer pålästa och intresserade av själva sjukdomsförloppet än att förklara hur man 

skulle leva. Musiken blev alltmer åsidosatt, tyvärr, får man kanske säga, då det finns så 

mycket kring människan som påverkar både hur sjukdomen utvecklas och hur man som 

människa förhåller sig till den när man har drabbats (Ruud 1980, s. 23).   
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2.3 Musikterapi i Sverige 
 

I min inledning skrev jag att både jag själv och många i min omgivning inte hade hört talas 

särskilt mycket om musikterapi. Vi hade svaga aningar om att det hade något med musik 

att göra och att det bidrog till att människor mådde bra. Jag sökte i närkommunerna inom 

vårdsektorn, skolor och annan omsorgsverksamhet i min närhet men ingen kände till något 

om det. Efter en snabb granskning hos kulturskolorna kunde jag faktiskt hitta musikterapi-

verksamhet hos vissa, och även musikverksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Inom 

äldreomsorgen i min egen kommun hade de hört talas om musikterapi och visste att det 

kunde vara bra, men det var inget som de använde sig av själva.  

 

Jag förstår nu så här efteråt, när jag själv skall samla in fakta i ämnet, att musikterapin inte 

har funnits så länge i Sverige. Och framförallt inte överallt i Sverige. Det finns inte mycket 

att läsa om svensk musikterapi och det har inte gjorts särskilt mycket forskning i ämnet. 

 

Naturligtvis har det funnits musikterapi i Sverige. Möjligtvis lika länge som den har funnits 

i Europa och Norden, men i början var det enstaka, speciellt intresserade som ägnade sig åt 

detta. Detta resulterade i att det bildades en förening i ämnet. ”Svenska förbundet för 

musikterapi” som 1973 började driva utbildningsfrågor i ämnet, anordnade föreläsningar 

och kurser. De flesta som var med i förbundet vid starten var då musiklärare, speciallärare 

och anställda vid träningsskolor eller vårdinstitutioner och liknande (Ruud 1980, s. 9). Där 

träffades likasinnade från övriga Norden och träffarna handlade då mest om att berätta om 

hur de själva arbetade. 

 

1981 startades dock den första musikterapikursen i Sverige. Vid Kungliga Musikhögskolan 

i Stockholm bedrivs alltsedan dess fortfarande en utbildning i ämnet. Först startades en 

grundkurs och den utökades för att till sist år 1994 omfatta tre års studier. Då flyttades 

utbildningen till Centrum för musikpedagogisk forskning i Stockholm, MPC. Kursen har 

utökats ytterligare och nu kan utbildningen leda fram till en magisterexamen i musikterapi 

som ger 60 hp (KMH 2013). Utbildningen i Stockholm har inriktning utifrån ett 

psykodynamiskt perspektiv. Musiken används bl.a. för att bearbeta känslor (Granberg 
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2000, s. 62).  

 

1987 grundade Lasse Hjelm Musikterapiinstitutet i Uppsala och började utbilda studenter i 

FMT. Det var en treårig utbildning som utfördes på halvfart. Utbildningen i Uppsala 

pågick fram till och med 2008. Ingesunds musikhögskola fick klartecken 1988 att de kunde 

få bedriva utbildningen där och så har man gjort sedan dess. Utbildningen är på halvfart 

under tre år och det resulterar i 90 hp. Utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund är 

funktions-inriktad och vilar på utvecklingsteoretiska grundtankar (Hjelm 2005, s. 273). 

Lasse Hjelm avled 2010.  

 

Vid Sjöviks folkhögskola bedrevs från 1978 en musikterapilinje som vid 1997 i samarbete 

med Högskolan i Falun Borlänge kallades ”Specialmusikledarutbildning”. Denna 

utbildning tjänade som ”musikanvändning i pedagogiska såväl som terapeutiska syften” 

(Granberg 2000, s. 60). Utbildningen avslutades 1997. 

 

I Sverige finns förutom utbildningarna i Stockholm och Ingesund även kortare kurser i hur 

musik kan användas som stimulans och hjälpmedel i specialpedagogiska och terapeutiska 

sammanhang. I Örebro finns exempelvis orienteringskurser i musikterapi. Dessa kurser 

leder inte fram till en examen i musikterapi utan ska ses som en översikt hur man kan tänka 

och arbeta med musik och hälsa (Örebro universitet 2013).  

 

Utbredningen av musik har ökat enormt och i stort sett alla människor omges av musik 

överallt. Antingen vi vill det eller inte. Dagens människor lever i ett musiksamhälle där 

musiken fyller ut alla rum, pauser och situationer. Du kan välja musik till vilken sinnes-

stämning du just nu befinner dig i eller så får musiken dig i rätt stämning när du befinner 

dig på en speciell plats (Ruud 1980, s. 110). 

 

Olika forskare har börjat undersöka vad det är i musiken som gör att vi människor reagerar 

på vissa sätt och andra forskare har lärt sig mycket mer om hjärnans funktioner vilket kan 

förklara vad som händer när vid lyssnade till musik. Att lyssna på musik är en slags form 

av kommunikation. Att ta del av musikupplevelser och gemensamt musicera kan bana väg 
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för kreativitet och självkännedom samt öppna dörrar för den individuella utvecklingen. 

Detta kan kallas för ”livskvalitet” (Ruud 2001, s. 118). 

 

Idag används musikterapi vid sjukhus för att bl.a. lindra smärta, stress och ångest samt att 

få koppla av från sjukdomen en stund utan smärta. Inom äldreomsorgen arbetar vissa 

musik-terapeuter med musik för att stimulera motoriska funktioner, eller talsvårigheter. 

Musik är också ett mycket verkningsfullt redskap för att utveckla minnesfunktioner 

(Förbundet för musikterapi 2012). 

 

Att använda musik som psykoterapi är kanske den mest kända formen av musikterapi. 

Musikterapeuten arbetar med att skapa ro och balans i själen. Musik för barn och vuxna 

med specialpedagogiska behov är en stor arena för musikterapeuter. Liksom arbetet i 

skolan med barn med olika slags inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter. 

Granberg skriver följande: ”Musikterapi är en del av specialpedagogisk verksamhet – med 

likheter i utbildning, arbete med samma elever och från samma resurser” (Granberg 2007, 

s. 179). 
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3  Funktionsnedsättning 
 

 

 

Är det när någon är handikappad? Ibland uppstår det förvirring bland begreppen 

utvecklings-störning, funktionsnedsättning och handikapp. Här följer i stora drag en 

sammafattning kring de olika benämningarna och vilka stödåtgärder som kan erbjudas. 

 

 

 

3.1 Vad menas med funktionsnedsättning? 
 

Funktionsnedsättning är när det finns en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga. Eller som det förklaras i Nationalencyklopedin: en begränsning av en 

persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva 

önskade aktiviteter (NE 2012).  

 

Om en person exempelvis har en fysisk funktionsnedsättning kanske han/hon har svårt att 

röra sig. En psykisk funktionsnedsättning kan innebära att en person har svårt att 

koncentrera sig och en intellektuell funktionsnedsättning kan innebära att personen behöver 

längre tid på sig för att förstå och lära sig saker (Region Skåne 2013). 

 

Många människor har någon form av funktionsnedsättning men klarar ändå av att fungera 

bra i vardagen. Det finns hjälp i form av glasögon och hörapparater. Datorer som 

hjälpmedel för att läsa och skriva och en hel del anpassningar i närmiljön finns ofta 

tillgängligt. En person med en funktionsnedsättning blir på så sätt inte ”handikappad” eller 

funktionshindrad om omgivningen och samhället ser till att det fungerar runt den enskilde. 

Likaså blir det lättare för en person som har en intellektuell funktionsnedsättning när 

omgivningen har kunskap om den enskildes svårigheter (Socialstyrelsen 2013). 
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Att ha en funktionsnedsättning kan bero på flera saker. Fostret har kanske inte utvecklats 

som det skulle under graviditeten. Under förlossningen uppstod kanske något problem och 

under småbarnsåren är det mycket som skall falla på plats till godo för utvecklingen. 

Kanske är det så att det helt enkelt ligger ärftliga orsaker bakom och är genetiskt betingade, 

eller så har personen drabbats av en sjukdom eller olycka. Det är inte säkert att en 

funktionsnedsättning är bestående (Vårdguiden 2013). 

 

Diagnoserna Asperger syndrom och ADHD, tillhör de neuropsykiatriska funktions-

nedsättningarna och de personer som fått dessa diagnoser har ofta svårigheter i det sociala 

samspelet samt kommunikations-, koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik. Det 

finns ett flertal diagnoser som ryms inom ramen för neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar och många diagoser går in i varandra och har likartade symptom 

(Riksförbundet Attention 2013). 

 

Många äldre drabbas av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Sjukdomar ger ofta 

efterdyningar i försämrad funktion. Ensamhet och depressioner kan leda till avtrubbning 

och initiativfattigdom. Minnesproblematik tillsammans med andra kroppsliga svagheter 

kan göra att många tappar ”gnistan” (föreläsning av Margareta Ericsson 2013)1. 

 

Funktionsnedsättningar kan peka åt många olika håll, i olika svårighetsgrader och i alla 

åldrar, synliga eller osynliga. När jag möter personer i olika sammanhang är det viktigt att 

agera med försiktighet och respekt. Det är alltför lätt att ta för givet att människor skall 

handla och reagera på ett för omständigheterna givet sätt. Ordet utvecklingsstörning, 

förklaras ”som ett begåvningsmässigt funktionshinder som uppstår under utvecklingstiden. 

Det vill säga före 16 års ålder. Ofta beror funktionsnedsättningen på ärftlig disposition eller 

hjärnskador” (NE 2013). 

 

 

                                                
1 Margareta Ericsson, FMT-terapeut, lärare och handledare vid musikterapiutbildningen Musikhögskolan 
Ingesund (2013-02-11) 
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3.2  Vilket stöd kan erbjudas? 
 

I en kommun kan personer med funktionsnedsättningar få hjälp och stöd till att klara av 

vardagen på olika sätt. Det kan röra sig om bostadsanpassningar och hjälp att hitta ett 

arbete som fungerar. Personer med hörselnedsättning kan få hörapparater eller andra 

hjälpmedel som kan underlätta. Färdtjänst och fritidsaktiviteter och hjälp av personliga 

ombud eller stöd-personer är andra resurser som oftast finns att tillgå. Anpassad utbildning 

är också en del av stödinsatserna. För de yngre barnen kanske alternativet blir 

grundsärskola om utredningar och bedömningar visar att barnet har rätt till den 

skolformen. För vuxna finns anpassade kurser och utbildningar vid folkhögskolor och 

högskolor. Enligt LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en av 

de tio hjälpinsatserna denna: ”Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder med 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd och hjärnskador som man har 

fått i vuxen ålder.” (Region Skåne 2013). 

 

Om någon drabbas av en sjukdom och på så sätt får en funktionsnedsättning, kan denne få 

medicinsk hjälp och sedan kan han/hon under viss tid få vidare behandling och habilitering 

hos sjukgymnast, arbetsterapeut eller andra specialister. Rehabilitering erbjuds ofta i 

samband med sjukdom och efter att den skadade kanske har varit inlagd på ett sjukhus. Det 

kanske behövs extra insatser för att den som varit sjuk ska kunna få tillbaka ett så normalt 

liv som möjligt och att personen i möjligaste mån ska återfå de förmågor han/hon hade 

innan sjukdomstiden. Med habilitering menas en verksamhet som är riktad till den eller de 

som har livslånga funktionsnedsättningar. Vid habiliteringen ges stöd och behandlingar för 

personer så att de kan leva ett så självständigt liv som möjligt (Vårdguiden 2012). 

 

För att få reda på vilket stöd som finns att tillgå för personer som har någon funktions-

nedsättning kan man läsa på sin hemkommuns hemsida. Många föreningar har också 

mycket information på sina hemsidor där man kan få hjälp och stöd i sina frågor och 

funderingar (bilaga 3). 
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I skolan finns många barn med läs-/och skrivsvårigheter vilket i sin tur kan ge upphov till 

koncentrations- och/eller uppmärksamhetssvårigheter. Detta är funktionsnedsättningar 

likvärdiga andra. Det är viktigt att de räknas som sådana trots att de inte fått en diagnos så 

som ADHD eller liknande. Flera barn i skolan har även andra utvecklingsförseningar, tal- 

och språksvårigheter. Skolorna erbjuder extra resurshjälp i form av exempelvis 

talpedagoger, speciallärare/pedagoger, kuratorer, skolsköterskor med flera (Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 12–19). 

 

Att bli äldre kan för vissa innebära ytterligare funktionsnedsättning. När minnet sviktar, 

livsgnistan försvinner avtar också initiativförmågan. Det kan bli svårt att ta sig ut på 

aktiviteter vilket i sin tur kan leda till stillasittande och ensamhet. Stödinsatserna för de 

äldre är relativt goda i Sverige. Det finns olika slags boenden beroende på vilka behov 

brukaren har. Pensionärsföreningar och andra intresseföreningar aktiverar och lockar de 

äldre med sysselsättning och inom äldrevården finns det också olika personalkategorier 

som har utbildning i frågor angående de äldres behov, symptom och diagoser 

(Regeringskansliet 2013). 
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4  FMT-metoden 
 

 

 

I mitten av 70-talet utvecklade musikläraren Lasse Hjelm, en behandlingsmetod som vilar 

på utvecklingsteoretiska grunder. Han använde musiken som medel för att stimulera och 

utveckla människans olika funktioner. FMT-metoden är en neuromuskulär och funktions-

inriktad behandlingsmetod och vilar på två byggstenar. MUISK – MUsik Inför SKolan – 

en musikverksamhet i gruppform, samt den individuella musikterapin (Hjelm 2005). 

 

 

 

4.1 Grundtankar och bakgrundsfakta 
 

I de kapitel som här följer, kommer jag att beskriva hur FMT-metoden utvecklades och 

vilka grundtankar och byggstenar metoden vilar på. 

 

 

4.1.1 Lasse Hjelm – grundaren av metoden 
1975 fick musikläraren Lasse Hjelm en förfrågan från Folke Bernadottehemmet (FBh), en 

fristående habiliteringsavdelning till Akademiska sjukhuset i Uppsala, om han ville komma 

och hålla musiklektioner för deras elever där. Vid Folke Bernadottehemmet fanns vid den 

tiden en särskole- och träningsskoleavdelning och deras elever behövde få undervisning i 

musikämnet. 

 

Hjelm förstod dock ganska snart att det inte gick att ha sedvanlig musikundervisning med 

dessa elever, då flertalet av dem var rörelsehindrade och många hade CP-skador. Vissa 

barn var delvis förlamade och många hade litet, eller inget tal alls. Hjelm, som av sin natur 

var en nyfiken och frågvis herre, blev dock inte avskräckt av att eleverna inte svarade på 
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hans vanliga pedagogiska metoder. Istället började han fråga läkarna och behandlings-

personalen runt honom om de olika funktionsnedsättningarna barnen hade. Han 

observerade barnen, hur de fungerade i andra situationer. Ganska snart kom han underfund 

med att huvuduppgiften skulle bli att arbeta med utveckling, inte lära och träna musik utan 

att skapa förutsättningar för utveckling hos den enskilde med hjälp av musik. Han förstod 

också att det skulle bli svårt att utföra i en stor klass. Därför bestämdes det att han skulle få 

prova sina nya idéer, på några av eleverna och så skulle han ha någon klass kvar och på så 

sätt få material att jämföra med (Hjelm 2005, s. 37–40). 

 

Så startade FMT-metoden i Uppsala. Hjelm spelade med eleverna istället som tidigare för 

eleverna. Han provade sig fram och gjorde upptäckter både angående sina egna musik-

erfarenheter och utifrån hur eleverna svarade på hans ”musikprojekt”. Det var så det var i 

början, ett musikprojekt, som tack vare både nyfikenhet, kunskap, tolerans och positiva 

resultat fick lov att utvecklas till en färdig metod som i dag kallas Funktionsinriktad 

Musikterapi. 

 

Efter bara ett år på FBh hade Hjelms sätt att arbeta med barnen blivit så väl mottaget att 

metoden behandlades likvärdigt med andra behandlingsenheter på FBh (Hjelm 2005, s. 

15). Under åren som följde utvecklade Hjelm metoden succesivt. Han tog del av nya och 

gamla utvecklingsteorier och samarbetade i projekt angående funktionsnedsättningar. 

Ganska snart tog han även emot och behandlade personer som inte hade sin hemvist på 

FBh. Det kunde handla om skolbarn som hade svårt med t.ex. läs- och skrivinlärning eller 

koncentrationssvårigheter. Han arbetade även med psykiskt långtidssjuka. När Hjelm 

aktivt började arbeta med FMT kallade han sina elever för adepter. Jag kommer också i 

fortsättningen använda ordet adept om de personer som får FMT. 

 

Genom ett samarbete med Finland startades en utbildning för blivande FMT-terapeuter i 

Jakobstad 1982 vid Svenska Yrkesinstitutet. 1987 grundade han Musikterapiinstitutet i 

Uppsala. Studenterna läste då liksom i dag, tre år på halvfart. 1988 prestenterar han 

utbildningen för dåvarande linjenämnden vid Ingesunds Musikhögskola och utbildningen 

startades även där (Hjelm 2005, s. 16–17).  

 



23 
 

4.1.2 En neuromuskulär behandlingsmetod 
”FMT-metoden erbjuder en neuromuskulär, fast strukturerad behandlingsmetodik, i trygga 

lustbetonade former. En behandling som sker enbart i individuell form, ej i grupp. Syftet 

med behandlingen är att höja individens funktionsnivå 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. 189). 

 

Metoden bygger på samspelet mellan nervceller och impulser som fås genom och från de 

olika sinnena. Impulserna skickas sedan vidare till olika delar av hjärnan och en reaktion 

kan förväntas komma kanske i form av en rörelse, eller att personen hör och reagerar på 

det han/hon hörde. Genom att själv reagera, handla, tänka och planera aktiveras 

muskelminnet och det välkända uttrycket ” det du gör, det kommer du ihåg” kommer i 

fokus (Hjelm 2005, s. 190). 

 

Jean Ayres (1920–1988), fil.dr. i psykologi och forskare vid Brain Research Institute vid 

University of California i Los Angeles, uppmärksammade tidigt sambandet mellan 

hjärnans funktion, motoriska och perceptuella störningar samt beteendeavvikelser hos barn 

och vuxna. I sin bok – Sinnenas samspel hos barn – skriver hon om sensorisk integration. 

Med det menas att man skall/kan organisera alla sinnesintrycken i hjärnan och få ett 

sammanhang och en förståelse av vad det är du upplever i de olika sinnesuttrycken. En 

förståelse som resulterar i en anpassad reaktion som svarar mot den tänkta 

sinnesförnimmelsen. ”Förnimmelserna talar om för hjärnan vad kroppen gör och hjärnan 

talar om för kroppen vad den skall göra” (Ayres 1988, s. 15). 

 

 

4.1.3 En funktionsinriktad behandlingsmetod 
”Den funktionsinriktade musikterapin sätter människan i centrum och har en optimistisk 

uppfattning om individens resurser” (Hjelm 2005, s. 183). 
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FMT-metoden har sin grund i och från barns normala utveckling. Enligt Jean Piaget 

(schweizisk utvecklingspsykolog och pedagog), följer utvecklingen hos ett barn en viss 

ordning och i bestämda faser. Utvecklingen behöver inte ske åldersmässigt men han menar 

att de olika funktionerna kommer i en bestämd ordning. Ett barn brukar t.ex. först krypa 

innan det lär sig gå och det lär sig säga enstaka ord innan det blir hela meningar. Barnet 

utvecklas genom vad de gör, och det ger dem erfarenheter vilket i sin tur leder till mognad 

(Hjelm 2005, s. 201). Han fortsätter: ”Varje utvecklingssteg möjliggöres endast av det 

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

 

Hjelm tog till sig Piagets teorier och kopplade samman det med sina erfarenheter med sina 

elever på FBh. För att barnet skall fungera optimalt bör alla grundfunktionerna vara 

utvecklade. Grundfunktioner som, exempelvis grov- och finmotorik, tal- och 

språkutveckling tillsammans med de olika sinnena, är viktiga pusselbitar som tillsammans 

bidrar till att en person kan klara av sin vardag (Hjelm 2005, s. 275). 

 

 

4.1.4 En behandlingsmetod med musik som medel 
För att Hjelm skulle kunna behandla någon på ett neuromuskulärt och funktionsinriktat sätt 

skapade han en samling små melodier med en tillhörande specifik instrumentuppställning, 

s.k. koder. Dessa är noga uttänkta att passa i den ”stege” för utvecklingen som ska tänkas 

ske i terapisammanhanget. All improvisation är utesluten då det är tryggheten och 

igenkännandet av melodin och instrumentuppställningen som bidrar till att en 

automatiserad rörelse uppstår och en utveckling av en viss funktion stärks (Hjelm 2005, s. 

64).   

 

Terapeuten spelar på ett piano och adepten på olika trummor, cymbaler eller enklare 

blåsinstrument. I mitt arbete kommer jag i fortsättning nämna alla instrument och andra 

redskap för attribut. När terapeuten har ställt fram attributen i en viss modell eller 

ordnings-följd, blir förhoppningsvis adepten inspirerad till att spela. Terapeuten följer 

honom/henne och bekräftar dennes spel via pianot. I och med att adepten blir bekräftad 

med musik från pianot, väcks lusten till ett fortsatt spel och förankring av de olika 
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funktionerna som var tänkta att utvecklas stärks genom att spelandet och koderna upprepas 

många gånger (Hjelm 2005, s. 190). 

 

När adepten får spela med olika slags trumstockar i varierande utseende och material blir 

det också ett varierat resultat när trumstocken träffar en trumma eller cymbal. Klangen 

förändras beroende på vilken trumstock som använts och på hur hårt adepten slår. I FMT-

materialet ingår det ett 20-tal olika koder (Hjelm 2005, s. 64). 

 

 

4.1.5 En behandlingsmetod där musiken pratar 
Ett av FMT-metodens signum är att den är ”ickeverbal”. Terapeuten och adepten samtalar 

inte med varandra under terapistunden och adepten får inga anvisningar om hur han/hon 

ska spela. Allt samspel och kommunikation sker genom musiken. Tanken med detta är att 

sätta igång den inneboende lusten och kreativiteten hos adepten till att själv finna lösningar 

för hur denna ska utföra sin uppgift. I stället för muntliga instruktioner och 

tillrättavisningar, sparas den energi som annars skulle gått åt till att tolka eller misstolka 

samtalet. Fokuseringen blir istället att med adeptens egen drivkraft utöka rörelserepetoaren 

och på så sätt få i gång nya processer i hjärnan, mellan de områden som är knutna till den 

utveckling terapeuten vill åt. Den grundläggande tanken i den neuromuskulära metoden är 

att bygga nya banor och hitta snabbare vägar för att få trafiken i hjärnan att flyta utan 

trafikstockningar (Hjelm 2005, s. 188). Ett av Lasse Hjelms viktiga uttryck var: ”Man kan 

inte organisera en hjärna med ord, man kan således inte organisera en människa med 

ord.” (Hjelm 2004, B.4, s. 4). 

 

Ett annat, kanske det viktigaste uttrycket av Hjelm lyder:  

- Tilltro till adepten 

- Tilltro till metoden 

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

 

Till detta kan läggas ytterligare ett T, – Tiden. När adepten utifrån sin egen utvecklingsnivå 

skall lösa en modell eller utföra den handling som han vill åstadkomma, måste terapeuten 
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ha tilltro och lita på att adepten löser modellen när han/hon är mogen för det och koderna 

är ”drivmedlet” och bekräftandet i den ickeverbala behandlingen. Detta kan i vissa fall ta 

tid och terapeuten måste ha kunskap att kunna vänta och lita på att metoden håller (Hjelm 

2005, s. 82–83, 130–131). 

 

 

4.1.6 Möjligheter till observation och analys 
Genom FMT-metoden finns möjligheter till observation av den enskilde adeptens 

funktionsstatus och en analys av hur utvecklingen har gått under den tid han/hon 

behandlats. Vid varje terapitillfälle observeras adepten genom sitt sätt att sitta, stå, spela 

och förstå eller på annat sätt utföra sitt spel. Terapeuten observerar utifrån ett antal för 

FMT fastställda observationspunkter, från första gången till dess behandlingen avslutas 

(Hjelm 2005, s. 215). 

 

Det har inte någon större betydelse om terapeuten i förväg har fått veta om eventuella 

diagnoser eller symptom. All behandling är individuell och det är adeptens sätt – hur och 

vad den gör – som är intressant och som ska observeras. För terapeuten är den första 

observationen en fingervisning om hur han/hon skall lägga upp det fortsatta arbetet, men 

den kan också fungera som en mellanlänk till föräldrar eller personal i exempelvis skola 

eller omsorg, när terapeuten kort berättar vad som observerades första gången och vad 

arbetet därefter inriktas på. Redan här kan detta bidra till förändringar i vardagen för 

adepten (Hjelm 2005, s. 215). 

 

Efter observationen är det dags att göra en analys. Terapeuten reflekterar och 

sammanställer den utveckling som skett hos adepten. Här kan terapeuten använda sig av en 

graderingsskala (0–3) för att beskriva i vilken utvecklingsfas adepten befinner sig i. 

Analysen är bra för terapeuten som använder den i sin dokumentation men också som 

planeringshjälp för sitt arbete. Den är även bra att använda som ett redovisningsmaterial 

när det blir dags att träffa anhöriga och/eller annan personal (Hjelm 2005, s. 216). 
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4.1.7 Vad observeras? 
Det finns ett antal observationspunkter. Här nedan kommer jag att beskriva några av dem 

och kortfattat berätta varför just dessa punkter är viktiga att observera.  

 

• Stabilitet 

Terapeuten avläser hur adeptens kroppskontroll är. Kanske har adepten svårigheter 

med balansen och får lägga mycket energi på att hålla kroppen i rätt läge. Adepten 

har kanske svårt att hålla huvudet upprätt eller får ta hjälp av armar eller ben för att 

kunna hålla sig kvar på stolen. Det kan också visa sig att adepten är väldigt stel 

eller statisk i sina rörelser. I FMT läggs stor vikt vid känsla för underlaget, det vill 

säga att adepten har god kontakt med golvet eller stolen, och utnyttjar muskulaturen 

i kroppen när han/hon sitter eller står. Detta brukar i FMT förkortat kallas för KFU 

(Hjelm 2005, s. 204). 

 

• Sidoskillnad 

Hjärnan är indelad i höger och vänster hjärnhalva. Det kan kort förklaras med att 

det som ska utföras med den högra sidan styrs till största delen ifrån den vänstra 

hjärnhalvan och tvärtom. De flesta människor har en sida av kroppen som är mer 

dominant än den andra. Dock är det så att den sida av kroppen som är mest 

dominant och som oftast används också blir mer utvecklad. Terapeuten kan 

observera om adepten har markant svårare för rörelserna på den ena jämfört med 

den andra sidan. Det kan visa sig att adepten får medrörelser i någon annan 

kroppsdel eller att balansen försämras (Hjelm 2005, s. 205). 

 

• Separata sidorörelser 

Här observerar terapeuten om adepten kan utföra olika kontrollerade rörelser med 

båda kroppshalvorna på samma gång. Kan adepten samtidigt spela på trumman 

med höger hand och på cymbalen med vänster hand? Om det är så att det redan har 

upptäckts att adepten hade svårt med sidoskillnaden och dålig balans eller KFU, 

blir det troligtvis ett liknande resultat på denna punkt. Denna observationspunkt 
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hänger tätt samman med perceptionsförmågan att kunna utföra rörelser som ligger 

utanför fokus (Hjelm 2005, s. 206). 

 

• Bålrotation 

Hjelm menar att man även kan tänka sig kroppen i två halvor. En övre och en nedre 

del där den övre delen med armar, huvud, hals och överkropp ska samverka men 

också fungera separat tillsammans med den undre delen med fötter, ben och 

bäcken. Huvudet skall exempelvis kunna göra en vridning utan att hela kroppen 

följer med, men ibland behövs en vridning av underkroppen om jag skall flytta 

något från ena sidan till den andra. Med en god bålrörelse och utveckling av denna 

kan det innebära en utökad rörelsefrihet för en person. (Hjelm 2005, s. 206–207). 

 

• Korsrörelser 

För många kan det vara svårt att korsa kroppens mittlinje – medianlinjen. Här 

måste de båda hjärnhalvorna samarbeta när höger hand skall korsa över vänster 

hand, eller tvärtom (Hjelm 2005, s. 207–208). 

 

• Handutveckling 

Handens utveckling kan ge en indikation på hur långt en person har kommit i sin 

mognadsprocess. I terapiarbetet kan det observeras hur adepten greppar trum-

stockarna eller tar emot saker och ting. Sättet att hålla och greppa saker sker ofta i 

en bestämd ordning utifrån individens mognad (Hjelm 2005, s. 208). 

 

• Handledsfunktion 

Här observerar terapeuten adeptens förmåga att kunna röra sina handleder samt hur 

handledsfunktionen ser ut. Den kan vara vriden åt ena eller andra hållet vilket i sin 

tur kan ge en onaturlig och dålig följsamhet i fingrarna (Hjelm 2005, s. 209). 

   

• Modell/logik 

Genom olika slags uppställningar av instrumenten kan terapeuten avläsa hur 

adepten löser ”modellen”. Instrumenten kan exempelvis stå uppställda i en vågrät 
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linje eller i en cirkel. Har adepten det logiska tänkandet lösningen kräver och kan 

adepten planera och utföra uppgiften (Hjelm 2005, s. 209)? 

 

• Perception 

Med perception menas att människan kan uppfatta och tolka vad han/hon ser, hör 

eller känner så att det blir en helhet och han/hon förstår. Det räcker alltså inte bara 

att ha en bra syn och hörsel utan att även förstå det man ser och hör. I 

observationen kan terapeuten avläsa hur adepten hanterar de olika intrycken han får 

från de olika sinnena. Uppfattar han/hon att instrumentet har höjts eller flyttats? 

Har adepten uppfattat att melodin har slutat? Märker denne av skillnaden i att få 

andra trumstockar i händerna och anpassar adepten sitt sätt att slå och träffa 

trumman/cymbalen beroende på var dessa är placerade eller hur trumstocken känns 

i handen (Hjelm 2005, s. 210)? 

 

• Koordination 

Koordination är nerv- och muskelsystemets förmåga att samordna rörelser, både i 

förhållande till varandra och i förhållande till omgivningen (Langlo Jagtöien, 

Hansen, Annerstedt 2002, s. 91). Det finns flera sätt att observera hur rörelserna 

koordineras. Fungerar koordinationen mellan t.ex. hand och fot och kan hela 

kroppen koordineras i sina olika rörelser? Hur ser kroppen ut när adepten blåser i 

en flöjt? Hur utnyttjar adepten sin andningsförmåga? Fungerar munmotoriken i 

samband med flöjtspelandet?  

 

Är sittandet tryggt förankrat i kroppen eller får adepten koncentrera sig på att 

försöka sitta stilla? Kan han/hon växla från en fot till den andra när denne spelar 

med fot-pedalen på bastrumman och kan han/hon spela ett slag med foten och 

samtidigt ett slag med handen på virveltrumman? Kan adepten planera och anpassa 

sina rörelser när han/hon förflyttar sig runt instrumenten och hur anpassar adepten 

sin kraft när han/hon ska spela (Hjelm 2005, s. 211)? 
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• Samverkan/samspel 

Det nästan viktigaste av allt är samspel och samverkan. Kommunicerar adepten och 

terapeuten med varandra? Eller är det en envägskommunikation? Uppmärksammas 

de nya attributuppställningarna och är adepten intresserad av terapeutens 

bekräftelse på hur denne spelar? En av grundprinciperna i FMT-metoden är att 

skapa ett igenkännande och trygghetsfaktorn blir stor när rummet är likadant 

möblerat varje gång och det är samma melodier som spelas. När tiden får verka och 

adepten känner den positiva stimulansen, kommer kontakten mellan adepten och 

terapeuten att kunna förstärkas. Det finns en möjlighet att en utveckling kommer att 

ske och därmed förstärks motivationen för ett ökat samarbete och samverkan 

(Hjelm 2005, s. 194). 

 

 

4.1.8 Utrustning och lokaler 
Funktionsinriktad musikterapi är förhållandevis en kostnadseffektiv verksamhet som inte 

kräver alltför stora resurser. Rummet bör inte vara för stort och ska helst vara sparsamt 

möblerat och ha en lagom golvyta för att få plats med ett antal trummor och cymbaler på. 

Rummet får gärna vara placerat så att det är lätt för adepter med rörelsehinder att ta sig dit 

och att verksamheten utanför eller kring rummet inte är alltför bullrig. Det är viktigt att 

rummet ser likadant ut varje gång för att på så sätt öka trygghetsfaktorn så att det inte går 

åt onödig energi på fokusering av inredningsdetaljer i stället för på det stundande 

terapiarbetet (Hjelm 2005, s. 127). 

 

Terapeuten behöver tillgång till ett piano och en uppsättning av trummor och cymbaler av 

varierande slag samt trumstockar i olika utförande. Dessa kan exempelvis vara långa eller 

korta, tjocka eller smala och av varierande material. En användbar trumstock som kan 

användas när adepten har svårigheter med ena handens rörelseförmåga är den så kallade 

dubbelklubban. Det är trumstockar som är ihopsatta som en triangel och som man greppar 

med båda händer. När adepten greppar med båda händerna i dubbelklubban kan den svaga 

armen få starthjälp att komma igång automatiskt.  
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När man upprepar det här sättet att spela skickas impulserna vidare till de ställen i hjärnan 

som kontrollerar armens rörelser och bygger upp nya och starkare vägar för automatisering 

av rörelser. Blockflöjter samt några ACME-instrument, (små blåsinstrument som låter som 

ankor, gök, duvor, tågvisslor etc.) och ev. en bastrumma med fotpedaler är också önskvärt 

att tillgå. En filmkamera med stativ är viktigt, samt stolar i olika storlekar för adepterna. 

Övriga attribut som kan tänkas behövas är sittkuddar eller s.k. balanskuddar för att främja 

stabilitet och balans och få upp smidighet i bålen. Fotklossar och pilatesbollar är också 

användbara (föreläsning av Margareta Ericsson 2011)2. 

 

 

4.1.9 Vilka är adepterna? 
FMT-metoden kan användas inom många områden och verka för flera olika personers 

utveckling. I FMT arbetar man förebyggande, stärker och stöder barn och vuxnas fysiska, 

psykiska och sociala utveckling. Metoden kan användas oavsett ålder, då utgångspunkt 

alltid tas från individens begåvnings- och funktionsnivå (FMT-metoden 2012). 

 

En FMT-terapeut kan ha vitt skilda arbetsplatser och adepterna kan också ha vitt skilda 

svårigheter där hänsyn måste tas till varje persons enskilda utvecklingsnivå och funktions-

nedsättning. Idag finns verksamma FMT-terapeuter inom barnomsorg, skolor, 

grundsärskolor, dagcenter och äldreomsorg, rehabilitering, habilitering, musik- och 

kulturskolor, psykiatri m.fl.  

 

1998 startades en musikterapeutisk verksamhet enligt FMT-metoden i projektform på 

Ryhovs sjukhus i Jönköping. Projektet leddes av en utbildad FMT-terapeut där sju 

patienter från barnpsykiatrin och 12 patienter från vuxenpsykiatrin deltog i projektet. Syftet 

var att utvärdera FMT-metodens tillämpning inom psykiatrisk verksamhet, det vill säga ge 

svar på om musikterapi enligt FMT-metoden lämpar sig för patienter med psykiatriska 

hälsoproblem. År 2000 presenterades en FoU- (forsking och utveckling) rapport från 

Psykiatriska klinikens FoU-enhet, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. ”Musik som Terapi. 

                                                
2 Margareta Ericsson, FMT-terapeut, lärare och handledare vid musikterapiutbildningen Musikhögskolan 
Ingesund (2011-09-27) 
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En utvärdering av funktionsinriktad musikterapi (FMT) på psykiatrisk klinik” av Per 

Bülow och Elisabeth Anderson. Från denna rapports slutdiskussion går det att läsa 

följande: 

”FMT-metoden uppfyller alla de krav som SBU (Statens beredning för utvärdering 

av medicinsk metodik) ställer på nya behandlingsmetoder: (a) ur ett medicinskt 

perspektiv genom att den ger symptomlindring, positiva beteendeförändringar, 

förhöjd funktionsnivå samt saknar biverkningar; (b) ur ett ekonomiskt perspektiv 

genom att den är kostnadseffektiv då metoden endast kräver en person i form av 

terapeut, ett piano och ett trumset; (c) ur ett socialt perspektiv genom att patientens 

sociala förmåga ökar och den möter kraven från brukarorganisationer på 

alternativa metoder; samt (d) ur ett etiskt perspektiv genom att den är icke- invasiv 

och icke-tvingande.” (Bülow & Andersson 2000, s. 12), (FOU 2013).  
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5  MUISK – MUsik Inför SKolan 
 

 

 

En upplevelsebetonad musikverksamhet för förskoleklass i syfte att fånga upp de barn som 

kan behöva extra stöd inför sin skolstart. En musikalisk bro från förskoleklass till årskurs 

1. 

 

 

 

5.1 Bakgrund till MUISK 
 

Under tiden Hjelm arbetade vid Folke Bernadottehemmet (FBh) i Uppsala, förändrades 

arbetet där, beträffande patienterna och deras funktionsnedsättningar. Från att 

huvudsakligen behandla personer med utvecklingsstörningar typ CP-skador, kom Hjelm i 

kontakt med patientgrupper med nya skadebilder; olycksskador, muskelskador och svåra 

hjärnskador. Samtidigt fick han kontakt med särskolan där det visades beteendestörningar 

och funktionsnedsättningar av skilda slag. Mest rörde det sig om begåvningsnedsättningar. 

Från detta kom sedan diskussionerna i gång angående de så kallade ”bokstavsbarnen” och 

alla dess kombinationer från MBD- till dagens ADHD-diagnoser. En hel del barn med 

dessa symptom fick Hjelm även bekanta sig med på FBh (Hjelm 2005, s. 71). 

 

Ur detta arbete vid FBh och med vetskapen om att det fanns många barn ute på skolorna i 

behov av särskilt stöd, började han fundera över hur man skulle kunna fånga upp dem och 

på ett tidigt stadium ge dem rätt stöd. Tillsammans med musiklärare och klasslärare 

startade han upp MUISK-verksamheten. En musikverksamhet som i första hand var avsedd 

för sexåringar innan de började skolan (Hjelm 2005, s. 141). 

 

När barnen börjar i grundskolan vid sju års ålder förväntas det att de är i den 

utvecklingsnivå som krävs för att kunna delta i skolundervisningen. Så är dock inte alltid 
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fallet. Jag har tidigare kortfattat skrivit om att de olika utvecklingsfaserna sker i en viss 

ordning men vid olika tidpunkter och för vissa barn går det långsammare än för andra (s. 

24). Detta är helt normalt. Det är viktigt för barnen att kunna ”läsa av” och ha god 

uppmärksamhet, kunna tolka vad det ser eller hör, ha förmågan att härma och att själva 

kunna göra sig förstådda. Om barnet tidigt har fått prova på och utveckla alla sina sinnen 

och fått kroppskännedom får det en större självkänsla och som en följd av det, större 

förutsättningar för att ta emot och bearbeta information (Hjelm 2005, s. 143). Vissa barn 

som har svårigheter i skolan, kan bli okoncentrerade eller osäkra och kan lätt hamna 

utanför gemenskapen för att de inte klarar av uppgifterna de ställs inför. ”MUISK-

programmet avslöjar dolda problem och avvikelser och de barn som finns i riskzonen kan 

få effektiv behandling, i tid” (Hjelm 2005, s. 147).  

 

 

 

5.2 En upplevelsebetonad musikverksamhet 
 

Själva MUISK-programmet består av ca 14 små musiksamlingar som i början tar ca 20 

min att genomföra. Tiden utökas allteftersom innehållet i samlingarna förändras. Tiden kan 

skifta beroende på klasstorlek och på hur många veckor man kommit i programmet. 

Genom att använda sig av ett lektionsupplägg som stegvis byggs ut och utökas för varje 

gång, skapas en trygghet och ett igenkännande som för barnen upplevs positivt. Med så lite 

verbal information som möjligt mellan sångerna skapas förutsättningar för barnen att själv 

ta initiativ och att öka förmågan att avläsa och uppmärksamma instruktioner. Genom 

sånger som främjar rörelsen stärks kroppskontrollen och när sångerna och programmen blir 

längre ökar också uthålligheten. Varje MUISK-stund börjar och slutar likadant och varje 

gång tillkommer också ett eller flera små moment. När barnen känner rutinerna, kommer 

tryggheten och upplevelsen blir positiv (Hjelm 2005, s. 143). 

 

Till sin hjälp kan FMT-terapeuten använda sig av en medhjälpare. Kanske är det någon 

annan personal som barnen känner, som sitter framför gruppen och visar barnen de olika 

rörelserna som skall utföras. FMT-terapeuten spelar då piano och sjunger sångerna och den 
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andra personen agerar ”tyst spegel”. Under samlingens gång kan terapeuten och annan 

närvarande personal uppfatta och avläsa vilka elever som kan tänkas vara i behov av extra 

stöd och efter de 14 samlingarna kan FMT-terapeuten erbjuda och göra en observation 

(enligt modellen tidigare beskriven i kap. 4.1.9 s. 27–30) av alla eleverna individuellt, där 

resultatet av analysen kan efterföljas av extra stödinsatser som exempelvis individuell 

FMT eller stöd av annan resurspersonal. 

 

Det bästa sättet att arbeta med MUISK och förskoleklasserna är att starta upp arbetet på 

höstterminen. På vårterminen görs de enskilda observationerna och noteringar förs om det 

är något av barnen som det kan finnas ett ”frågetecken” kring. Efter sommarlovet görs en 

observation igen av de barn som det fanns funderingar kring. Har barnet utvecklats under 

sommarlovet eller kvarstår svårigheterna? Om det är så att svårigheterna finns kvar, 

kontaktas föräldrar och stödarbete startar i samråd med föräldrar, skola, elevhälsa. I detta 

skede kan en FMT-terapeut vara till stor hjälp (Hjelm 2005, s. 146). 

 

MUISK-programmet var ursprungligen tänkt för sexåringarna innan de skulle börja skolan. 

Men det fungerar såväl på yngre barn som på barn i lågstadiet. Programmet är användbart i 

särskolan och för vuxna i sammanhang som t.ex. daglig verksamhet eller äldreboenden.  

FMT-terapeuten kan byta ut sångerna och tillföra annat material som lämpar sig bättre för 

en annan målgrupp än sexåringarna. MUISK-stunden skall dock alltid följa grundmönstret 

med en tydlig strukturerad planering, med en klar början och slut, återkommande och 

upprepade melodier och sånger som har en klar baktanke med varför den ska sjungas samt 

att aktiviteterna byggs ut stegvis (Hjelm 2005, s. 146–147). 
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6  Det praktiska arbetet 
 

 

 

Praktiken med grupper och enskilda adepter innebar att jag skulle få en inblick och 

förståelse för MUISK och FMT-metoden. Här nedan kommer jag att beskriva vilka 

MUISK-grupper jag hade samt vilka adepter jag fick arbeta med under min praktiktid.    

 

 

 

6.1 Bakgrund till praktiken 
 

Under min utbildningstid ingick det att vi skulle göra praktik i MUISK och FMT. Vi skulle 

på vår hemort praktisera MUISK samt utföra FMT på ett visst antal adepter. Jag hade 

MUISK med fem grupper; två förskoleklasser samt en särskolegrupp, en grupp äldre med 

svår demens vid ett äldreboende, samt en grupp vuxna med skilda funktionsnedsättningar. 

Jag hade också 10 enskilda adepter i FMT under min praktiktid. Handledningen gick till så 

att vi visade filmer från vårt terapiarbete med adepterna och vi fick både fråga och 

redogöra för hur vi skulle tolka de observationer vi uppfattat eller inte uppfattat. Vi fick 

många praktiska tips i ”hantverket” att skapa förutsättningar för adepternas utveckling. 

Delexamina av det praktiska arbetet bestod dels av muntliga uppvisningar, skriftliga 

inlämningar och filmvisningar.  

 

Innan jag går vidare med fallbeskrivningen av två utvalda adepter, vill jag berätta om hur 

jag gick tillväga för att hitta mina adepter. Jag vill också göra en kort redogörelse för vilka 

funktionsnedsättningar de hade. De 10 enskilda adepterna fick jag kontakt med via mitt 

arbete. Då jag har ett stort kontaktnät av lärare, föräldrar och kännedom om många elever, 

föll det sig att jag letade adepter på nära håll. Sålunda arbetade jag med två barn i åtta–nio-

årsåldern från särskolan, en pojke i skolår fyra som hade väldigt dåligt självförtroende och 
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stora prestationskrav, en flicka i årskurs ett hade diagnosen ADHD och två pojkar i årskurs 

två, hade skolsvårigheter av skiftande slag. Jag ville också prova på att arbeta med vuxna 

och fick då börja med en kvinna, ca 30 år, som har autism samt två unga män (tvillingar) i 

25-års ålder som har Joubert syndrom (bilaga 1). Dessutom har en man med Parkinsons 

sjukdom (bilaga 1), kommit till mig för att få FMT.  

 

Under min praktiktid ville jag ha adepter med olika slags funktionsnedsättningar. Detta för 

att jag i ett senare skede skulle kunna redovisa fördelarna och bredden i arbetet med FMT 

och hur det skulle kunna bli till en resurs i en kommun. Jag har också fått möjlighet att 

prova på hur det praktiskt fungerar i lokalerna och hur man disponerar tiden i förhållande 

till för- och efterarbete, andra adepter och till mitt ordinarie arbete. 

 

 

 

6.2 Fallbeskrivningar 
 

Här följer en beskrivning av två adepter som jag haft förmånen att arbeta med under min 

praktiktid. Den ena har jag valt att kalla för Helena och den andra för Sara. Helena är en 

kvinna i 30-års ålder som har diagnosen autism. Sara är en flicka i åtta-års ålder och har 

diagnosen ADHD. 

 

 

 

6.3 Helena 
 

Helena sitter i rullstol för det mesta, men kan med hjälp och stöd förflytta sig kortare 

sträckor. Hon har dock fått allt svårare att gå på grund av något oklart problem med fötter 

och knän som har börjat vrida sig. Helena kan prata men tar inte initiativ själv till ett 

samtal. Hon svarar på tilltal och frågor. Hon gör också saker man ber henne om, 

exempelvis ”sätt boken där” eller ”ta glaset där”. Helena tycker om att måla tavlor eller att 
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bygga stora pärlplattor. Hon kan lägga patiens och använder datorn. Vissa dagar arbetar 

Helena några timmar på ett bibliotek med enklare sysselsättning. Hon är också mycket 

intresserad av att läsa. Helena är helt beroende av hjälp från assistenter och tillsammans 

med dessa aktiverar hon sig med att simma, eller gymnastisera. Hon tycker också om 

musik och följer ofta med på konserter. Förutom autism har Helena ofta epilepsianfall. 

Detta händer nästan en gång varje vecka och då blir hon naturligt trött dagen efter. 

 

Helena fick diagnosen autism vid tre års ålder som en följd av bland annat för tidig födsel i 

v 33 på grund av hydrocephalis, även kallat vattenskalle. En shunt (dräneringsslangar som 

kan reglera mängden, riktningen och trycket på hjärnvätskan) opererades in vid tre veckors 

ålder, men sen tillstötte en bakteriell meningit, hjärnhinneinflammation, samt öron-

inflammation i båda öronen. Helena är en före detta skolelev som jag lärde känna när hon 

var yngre. Jag har arbetat med henne 21 ggr sedan vt-12 med uppehåll för sommarlov.  

 

 

6.3.1 Vad är autism? 
Autism är en funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Ofta är 

funktionsnedsättningen utvecklad under graviditeten eller i samband med förlossningen. 

Autism kan också vara genetiskt betingat. De forskare som under åren intresserat sig för 

autism är idag överens om att autism orsakas av en medfödd eller tidigt förvärvad 

neurologisk dysfunktion i det centrala nervsystemet (Autism & Aspergerförbundet, 2013).  

 

De grundläggande symptomen för autism och för att någon skall få diagnosen autism är: 

Nedsatt förmåga till social interaktion, till ömsesidig kommunikation, samt nedsatt 

föreställningsförmåga vilket påverkar fantasi, lek, beteenden och intressen. (Autism & 

Aspergerförbundet, 2013). 

 

Autismens grunddrag är att det är svårt att tolka och hantera symboler och språket är en 

sorts symbol. Ord och begrepp som symboliserar handlingar, tankar och känslor och bruket 

av symboler som nickningar, leenden, handskakningar kan vara svårt att tolka för dessa 
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personer. Många människor med autism lever i en värld de inte förstår och där de har svårt 

för att göra sig förstådda (Gillberg, Peeters 2001, s. 8). 

 

1943 publicerade barnläkaren Leo Kanner en artikel om barn med autistiska störningar i 

den känslomässiga utvecklingen och trots att det är länge sedan ligger fortfarande hans 

studier till grund för kunskapen om autism (Autism & Asbergerförbundet 2013). Det är 

ändå svårt för att inte säga nästan omöjligt att beskriva en person som har autism, då varje 

människa är unik och individuell och symptomen också blir individuella. En del 

tilläggssymptom brukar också tillkomma och kan också variera i omfattning efter person 

och ålder. Tilläggssymptomen kan bland annat vara epilepsi, syn- och hörselnedsättningar 

och talsvårigheter. Andra kan ha avvikande beteende vid ätande eller sömn men även 

aktivitetsnivån kan vara påverkad. 

 

Forskarna har också intresserat sig för de hjärnfunktioner som är nödvändiga för den 

sociala interaktionen och kommunikationen samt föreställningsförmågan. I hjärnans 

tinning- och pannlober finns system och kopplingar som skall synkroniseras för att 

människan skall kunna förstå sin omvärld. Intryck skall hanteras, prioriteras och sorteras 

och frågan är hur personer med autism bearbetar alla sina intryck i sin hjärna. Autism är en 

funktionsnedsättning som kvarstår hela livet, men ju tidigare man upptäcker den desto 

större är möjligheterna att kunna hitta individuellt anpassade pedagogiska insatser (Autism 

& Aspergerförbundet, 2013).  

  

 

6.3.2 Arbetet med Helena 
Jag har arbetat med Helena i ett år sedan våren 2012. Vi har träffats 21 gånger. 

Terapiarbetet har inte varit regelbundet varje vecka. Det har ibland förekommit uppehåll på 

en eller två veckor. Varje gång kom Helena tillsammans med sin personliga assistent och 

denne har alltid suttit med i terapirummet. Detta som en säkerhet ifall Helena skulle 

drabbas av ett plötsligt epilepsianfall. Varken Helena eller jag har blivit störda av att 

assistenten sitter med. Helena flyttades också över från sin rullstol till en karmstol. 
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Vid min första träff med Helena gjorde jag noteringar enligt observationsmallen. Svagheter 

i kroppshållningen, stabiliteten och hur det såg ut när hon satt noterades. Bålrotationen var 

i det närmaste obefintlig och huvudet lutade åt ena hållet. Jag såg att det fanns sidoskillnad 

i form av att hon inte spelade med vänster hand. Helena spelade endast på trumman som 

stod uppställd i fokus framför henne. Trots att det stod två cymbaler strax intill spelade hon 

enbart på trumman. När jag tog bort trumman i fokus och ersatte den med en cymbal 

spelade hon ändå inte på den. Helena fick också prova på att spela på ACME-instrumenten, 

göken och duvan och då noterade jag ett svagt blås. 

 

Vad beträffar samverkan så började hon inte spela, om jag inte gjorde en startton. Hon tog 

inget eget initiativ till att börja spela däremot uppfattade hon slutet av koden, då jag gjorde 

ett glissando över tangenterna. 

 

Helenas sittande var stelt och jag började genast med att låta henne sitta på en balanskudde 

som var kilformad och knottrig i sitsen. Jag flyttade också trumman åt olika håll från 

fokus. Helena kunde ta en trumstock med vänster hand men spelade inte med den och om 

så skedde bytte hon raskt över stocken till den högra. Eftersom hon inte använde vänster 

hand fick hon ofta spela med en s.k. dubbelklubba, en triangelformad trumstock som hålls 

med båda händerna (s. 30). Jag gav henne också en ärtpåse eller liten boll i höger hand när 

hon fick en trumstock i vänster och vice versa.  

 

Det tog dock inte mer än ett par sessioner förrän Helena även spelade på cymbalen. Hon 

spelade dock fortfarande bara på ett instrument åt gången. Den första terminen ägnade vi 

oss mest åt en kod med vissa melodivariationer där hon fick byta från spel på trumman till 

spel på cymbalen. Hon fick arbeta med de olika blåsinstrumenten och jag försökte 

stimulera den vänstra handen genom att låta henne ta emot flöjten med den handen. Hon 

lämnade tillbaks flöjten med höger  

 

När Helena efter ett tag blivit trygg med kilkudden prövade jag att sätta fram en vanlig stol 

utan armstöd. Med hjälp av ärtpåsen i den högra handen kunde jag nu låta henne arbeta 

mer med vänster sida. Helena spelade på en cymbal åt gången placerad än vid vänster, än 

vid höger sida framför sig och hon fick spela på höger cymbal med höger hands trumstock 
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och på vänster cymbal med vänster hands trumstock. Så småningom lät jag båda 

cymbalerna stå framme samtidigt och hon spelade växelvis på de båda cymbalerna med en 

hand.  

 

Höstterminens arbete fortsatte med att utveckla de färdigheter vi var på gång med. Helena 

fick återigen arbeta med att förbättra sin hållning. Jag lät hennes ena hand ligga stilla på en 

virveltrumma medan hon fick spela på en annan trumma med den andra handen. 

  

Parallellt med arbetet med hållning och stabilitet, vänster hands stimulering och utveckling 

av växelspel fick Helena arbeta med liksidigheten så att hon skulle kunna spela med 

parallella slag. Hon fick spela med dubbelklubban som ersattes av en snarlik klubba som 

också satt ihop vid triangelspetsen men handtagen var lösa och från denna klubba gick jag 

vidare med att ge henne två vanliga trumstockar. När jag lämnade över de sista klubborna 

höll jag dem så i en triangel så de liknade de hon nyss hade spelat med.  

 

 

6.3.3 Resultatet av arbetet med Helena 
Jag har sett flera tydliga resultat av Helenas utveckling. Från att hon har suttit ihopsjunken 

och med huvudet lutande har jag sett en annan slags vakenhet. Hon har rätat upp sig och 

fått igång bålrotationen och smidigheten i kroppsrörelserna. Hennes ton i flöjterna har 

förstärkts och hon använder vänster hand utan svårigheter. Efter sex sessioner och cirka två 

månader kunde Helena själv föra flöjterna till munnen och byta från det ena 

blåsinstrumentet till det andra. Helena börjar alltmer kunna uppfatta mer än ett instrument 

och hon börjar kunna använda sig av växelspel mellan dessa. Efter ett år är hon på gång att 

spela med parallella slag. 

 

Helena har också fått en bättre aktivitet i sin kroppshållning och en starkare ton när hon 

spelar i flöjterna. När hon började sitta på en vanlig stol ökade också hennes 

rörelseförmåga. Att Helena började använda sin vänstra hand var ett stort framsteg. Hon 

kunde nu arbeta ännu mer med sin rörlighet och rikta sin uppmärksamhet på de olika 

instrumenten och var dessa var placerade. 
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Det har inte gått snabbt att arbeta med Helena och terapitillfällena har blivit utdragna under 

året. Efter sommaruppehållet hade Helena glömt en hel del och det tog ca tre gånger innan 

vi var tillbaks där vi var när vi slutade. En assistent till Helena som suttit med alla 

gångerna kallar det för ”de tusen gångernas pedagogik”. Men utveckling har ändå skett. 

Vid sista gången innan juluppehållet spelade hon på eget initiativ från vänster cymbal till 

höger cymbal med en hand i taget och sen med båda händerna och de parallella slagen blir 

fler och fler. 

 

 

 

6.4 Sara 
 

Sara är en flicka som går i andra klass. Hon fick diagnosen ADHD redan när hon gick i 

förskolan. Sara uppträder ofta provocerande och det går åt många vaksamma ögon på 

henne under skoltid och på raster. Ett stort problem både för Sara och personalen är att hon 

kissar på sig och hon har en elevassistent som stöd sedan årskurs ett. Hon åker ofta iväg på 

nya och olika utredningar angående hennes diagnos och hon får sjukgymnastik samt 

motorisk träning i skolan. Sara beter sig stökigt och oroligt i klassen och kan också vara 

otrevlig mot sin assistent. Hon leker inte särskilt bra med sina klasskamrater. På rasterna 

går hon gärna för sig själv. Sara har inte svårt för sig i skolan men orkar inte koncentrera 

sig länge. Hon kan hänga över bänken eller slänga sig på golvet. Sara får medicin för sin 

ADHD. 

 

I årskurs två får Sara en ny klassföreståndare och det är mycket oroligt på höstterminen 

runt Sara. Hennes medicin ändras och hon börjar bajsa på sig och berättar inte alltid när det 

hänt en olycka. Sara klarar inte av att cykla eller simma ännu. Ibland är jag rastvakt och jag 

uppmärksammade då flera gånger att Sara ofta var för sig själv. Hon kom dock gärna fram 

till mig för att prata och berätta om allt möjligt. Jag föreslog att vi skulle gunga, men det 

tyckte hon inte alls om. Då föreslog jag att vi skulle balansera på lekredskapen som var 
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uppsatta och efter ett tag hade vi fått med oss några fler kamrater. Jag började arbeta med 

Sara på höstterminen 2011 och har haft FMT med henne 30 gånger. 

 

 

6.4.1 Vad är ADHD? 
ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en symptomdiagnos som sorteras in 

under de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Bland dessa finns även autism, 

Asperger syndrom, språkstörning, dyslexi, Tourettes syndrom och tvångssyndrom. Ofta 

överlappar funktionsnedsättningarna varandra då de är närbesläktade (Faktabladssamling 

Riksförbundet Attention, 2013 faktablad 1:1). 

 

De utmärkande dragen för ADHD är uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och 

överaktivitet. Vissa personer har också svårigheter med motorik och perceptionsförmågan. 

En del har extremt låg aktivitetsnivå medan andra kan ha språk- och inlärningssvårigheter 

som exempelvis dyslexi. Det kan också finnas svårigheter i det sociala beteendet. Det finns 

tre olika typer av ADHD: 

1. ADHD, dominerad av uppmärksamhetsbrist 

2. ADHD, dominerad av överaktivitet och bristande impulskontroll 

3. ADHD, kombinerad form med både uppmärksamhetsbrist och överaktivitet 

 

För de personer som har en ovanligt låg aktivitetsnivå och huvudsakligen har 

uppmärksamhetssvårigheter kan man sätta benämningen ADD (Attention Deficit 

Disorder). Om någon förutom sin ADHD har stora motoriska svårigheter och 

perceptionsstörningar brukar man beteckna detta DAMP (Deficits in Attention, Motor 

control and Perception), alltså uppmärksamhetsstörning i kombination med brister i 

motorikkontroll och perception (Faktabladssamling Riksförbundet Attention, 2013 

faktablad 2:1). 

 

I dag är de forskare som är insatta i området överens om att ADHD har biologiska bakom-

liggande orsaker. ADHD är ärftligt. Det uppstår exempelvis störningar i impuls-

överföringen som styr över uppmärksamheten, aktivitetsregleringen och impulskontrollen. 
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För att dessa funktioner skall flyta obehindrat krävs också att de biokemiska ämnen, 

signalsubstanser, som överförs vid synapserna – när nervcellerna möts och överför 

information – utsöndras i rätt mängd. När det gäller ADHD är det framförallt 

dopaminförsörjningen i hjärnan som inte är tillräcklig (Faktabladssamling Riksförbundet 

Attention, 2013 faktablad 2:1). 

 

Dopamin är ett ämne som bl.a. reglerar muskeltonus och rörelser samt inverkar på 

beteende och känslor. Det har också en central roll i belöningssystemet (NE 2013). 

 

ADHD kan också bero på hjärnskador som uppstått under graviditeten eller i samband 

förlossning. Mycket tidig födsel ökar också risken för hjärnskador som kan leda till ADHD 

(Gillberg 2004, s. 123–125). Det finns inga belägg för att det skulle kunna bero på dålig 

upp-fostran, eller andra psykosociala faktorer (Faktablad Attention, 2013 faktablad 2:1). 

 

Det är vanligt att vissa barn vid skolstarten uppmärksammas för sina koncentrations-

svårigheter och överaktivitet då det visar sig svårt för dem att sitta stilla längre stunder och 

vara uppmärksamma. Ofta är det fler pojkar än flickor som får diagnosen ADHD. Detta 

kan bero på att ADHD hos flickor kan yttra sig på ett annat sätt än för pojkar. Den som fått 

diagnosen ADHD som barn kommer att ha kvar diagnosen livet ut. Med rätt stöd och 

behandling samt förståelse för sin funktionsnedsättning kan de flesta få ett gott vuxet liv. 

Överaktiviteten och impulskontrollen avtar, men koncentrationssvårigheterna kvarstår 

(Faktablad Attention 2013, faktablad 2:1). 

 

 

6.4.2 Arbetet med Sara 
När jag träffade Sara första gången och gjorde en observation blev jag förvånad över hur 

samarbetsvillig hon var. Hon samverkade bra och inväntade början och uppfattade 

avsluten. Hon löste alla modellerna och var mycket observant på vad som skulle hända. Jag 

såg också en svag kroppshållning med ett huvud som lutade åt vänster. När hon satt flätade 

sig fötterna in under stolsbenen. Jag placerade några böcker under bakbenen på stolen och 

hon fick också ha böcker under fötterna. Ganska snart införskaffade jag en kilkudde med 
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piggar på och ibland fick hon sitta på en så kallad pilatesboll (en stor upplåsbar boll som 

man kan sitta på). 

 

Vidare upptäckte jag genast att hon inte spelade med vänster hand. Raskt bytte hon över 

trumstocken till höger hand. Höstterminen ägnades åt att få Sara att använda sin vänstra 

hand. Hon fick hålla en ärtpåse i den högra handen när hon spelade med vänster, eller så 

använde hon sig av den så kallade dubbelklubban. När halva höstterminen hade passerat 

började Sara visa lite oroligare uppträdande. Hon fortsatte spela fastän jag gjort ett avslut 

och istället för att sitta och invänta nästa kod flyttade hon själv runt instrumenten. Ibland 

sprang hon runt i rummet under tiden jag flyttade mina instrument och hon pratade mycket 

för sig själv. 

 

Efter att hon hade suttit en stund och spelat, rullade jag fram den stora sittbollen så hon 

kunde sitta på den medan jag möblerade om instrumenten och så kunde hon sitta på bollen 

och spela nästa modell. Efter det fick hon blåsa i några av blåsinstrumenten. Ibland stod 

hon och spelade, andra gånger satt hon ner. Trots att Sara inte alltid höll sig på sin 

”spelplats” eller hittade andra intressanta saker att undersöka, tog hon alltid emot stockarna 

och så spelade vi en melodi till. 

 

Vid ett tillfälle skulle Sara spela från vänster till höger på instrumenten som stod uppställda 

framför henne i en halvcirkel. Då upptäckte jag att hon flyttade med båda fötterna och hela 

kroppen när hon kom till de instrument som stod placerade längst ut. Jag lät henne då ha en 

mjuk handboll mellan knäna. När detta började fungera tog jag bort bollen och hon fick ha 

fötterna på ett underlägg istället. 

 

Sara fick arbeta vidare under vårterminen med sin vänstra sida och koordinationen och hon 

fick också prova bastrumman. Hon fick gå och spela mellan instrumenten och ibland satte 

jag dessa i en ring så hon fick gå runt och spela. Efter en sådan övning lade hon sig ner på 

golvet. Jag observerade att hon hade dålig balans, och jag kunde ana att hon var taktilt 

känslig under fötterna när hon vid ett tillfälle inte hade strumpor på sig.  
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På höstterminen kunde Sara arbeta med koderna lite längre för varje gång. Jag bytte inte 

modeller så snabbt utan varierade dem genom att vinkla instrumenten och flytta dem mer. 

Koderna blev också svårare men inte mer än hon klarade av.  

 

 

6.4.3 Resultatet av arbetet med Sara 
Efter tre terminers arbete med Sara ser jag en mycket positiv utveckling. Jag har också fått 

en bra erfarenhet av att arbeta med en adept som utmanat mig att utveckla ett kreativt 

arbetssätt, både aktivitetsmässigt på grund av hennes aktivitetnivå samt vad det gäller att 

använda koder av varierande svårighet. Både hon och jag har utvecklats. Sara har fått en 

mycket bättre hållning och stabilitet i kroppen, hon kan använda vänster hand och hon är 

uthålligare på sessionerna. Vi spelar svårare och längre koder och hon har bättre balans. 

Arbetet med ärtpåsen och dubbelklubban resulterade att hon började använda sin vänstra 

hand. 

 

Sara har hela tiden samverkat bra och spelat klart sina koder tills avslutet från pianot 

kommit. Hon har inte slutat mitt i en kod för att hon tröttnat eller blivit okoncentrerad. Inte 

någon gång har hon sagt att hon inte vill eller inte förstår vad hon ska göra. Saras föräldrar 

tycker arbetet med FMT har varit intressant och har med intresse och förvåning tittat på 

filmerna efter varje avslutad termin. Jag har försökt tipsa dem om småsaker som kanske 

kan ge en förklaring till vissa av Saras beteende. De har också bekräftat att sjukgymnasten 

har märkt en positiv utveckling av flickan. Sara har dock fortfarande lite kvar av sin 

motorikträning att arbeta med. Motorikträningen går under modellen MUGI – Motorisk 

Utveckling som Grund för Inlärning – en metod utarbetad av Ingegerd Ericsson (Ericsson 

2005, SISU Idrottsböcker). Arbetet med Sara har gått upp och ner, men hos mig ser jag 

mycket utveckling.  
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7  Resultatsammanfattning och diskussion 
 

 

 

Under mina tre års studier har jag kommit i kontakt med många olika adepter och grupper i 

MUISK. Jag har arbetat med barn och vuxna med eller utan diagnoser och jag har haft 

MUISK i olika sammanhang. Resultatet av denna praktik har varit betydelsefull för mig, 

adepterna, grupperna och min omgivning. Jag har fått inblick och erfarenhet att arbeta med 

FMT och jag har informerat om metoden som kan vara ett komplement till övrig 

behandling och undervisning, men också en resurs för den enskilde, dess anhöriga och den 

varierande omsorgen (Jämför kap. 3.2 s. 19–20). 

 

De flesta adepterna har spelat med mig i tre terminer eller mer och har visat intresse för att 

komma och fortsätta spela. Anhöriga till adepterna – som till största del är barn och 

ungdomar – berättar att dessa inte vill missa sin speldag och föräldrarna tycker det är 

intressant att få titta på filmer av barnen som spelar och få förklaringar på varför barnet gör 

si eller så. 

 

När det gäller MUISK-grupperna har jag och personal i förskoleklasserna sett ett värdefullt 

tillskott till undervisningen och när det gäller MUISK för de vuxna på ett dagcenter blev vi 

alla förvånade över hur väl materialet och konceptet kan fungera på en vuxengrupp. Vid 

varje avslutad behandling med FMT (10 ggr) eller MUISK (14 ggr) har jag gjort 

utvärderingar som legat till grund för information till anhöriga och personal. Jag har också 

formulerat information till olika intressegrupper som kan förväntas vara intresserade eller 

ha behov av FMT (Skurups kommun 2013, bilaga 3). 

 

När jag nu sammanfattar resultaten från mitt arbete med adepter och MUISK-grupper kan 

jag dels se och förstå min egen utveckling och dels börjar jag förstå hur arbetet med FMT 

bidrar till utveckling för adepterna. När jag började med MUISK i förskoleklasserna kände 

jag mig trygg i situationen med att stå inför en grupp. Det är en likartad situation som 

motsvarar min musiklärarroll. Jag var dock tveksam till modellen som var så fast 
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strukturerad med samma sånger och övningar från gång till gång. Det kändes också ovant 

att inte prata så mycket. Personalen och jag var ändå eniga och fast beslutna att prova 

denna verksamhet ordentligt och det slog oss med häpnad ganska snart hur väl det 

fungerade och hur bra barnen svarade på sångerna och lekarna. De tyckte det var 

spännande med musiklektionerna och vissa barn som förskolepersonal brukade ”hålla ett 

extra öga på”, smälte in i gruppen och gjorde som alla andra. På många sätt fungerar 

MUISK som FMT. 

 

Jag ser utvecklingen och kan observera barnen från observationspunkterna (se kap. 4.1.9 s. 

27–30) genom att se hur de samverkar, hur deras motorik och perceptionsförmågor 

fungerar. Jag ser på deras avläsningsförmåga när de härmar rörelser och hur de auditivt 

uppfattar ord och sånger. Dessutom är det extra värdefullt att personal är med varje gång 

och vi kan hjälpa varandra med att förstå våra iakttagelser. 

 

Jag fick dock inte möjligheten att fullt ut göra observationer med alla förskoleklassbarnen 

på grund av tidsbrist. De flesta av de barn jag observerade visade goda resultat i sin 

utveckling och de barn som hade sämre resultat visade brister i att lösa modellerna. Några 

av dessa hade även svårigheter med sidoskillnad, stabilitet och auditiv perception. Dessa 

resultat vill jag ändå ta med en ”nypa salt” då observationerna gjordes så tidigt i min 

karriär som musikterapeut och det är en sak att utföra en observation och en annan, mycket 

svårare sak, att kunna avläsa och analysera den. Filmerna av observationerna presenterades 

därför endast för personalen i syfte att visa hur jag arbetar och vad som går att utläsa. 

Personalen fann det mycket intressant och kunde hitta jämförelser och förståelse till varför 

ett barn kanske hade svårigheter med ett eller annat. 

 

Grupperna som hade MUISK har jag nu fått som vanliga klasser i musik á 40 min. Jag 

inleder vare musiklektion med MUISK-innehållet och fortätter sedan mer traditionellt och 

detta har visat sig utomordentligt bra. Klasserna är lugna och trygga och de kan rutinerna. 

De förstår att de skall vara uppmärksamma och deras sätt att sjunga och spela blir positivt. 

För mig personligen blev MUISK en värdefull resurs som musiklärare då jag har tagit med 

mig konceptet: struktur, återupprepning, mindre prat, mer musik i min undervisning (s. 

35). 
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När jag sammanfattar resultaten från FMT-verksamheten kan jag också se skillnaden i mitt 

arbete från då jag började min praktik och det visar sig också i adepternas utveckling. Det 

är en ovan och mycket speciell situation att möta en adept helt utan ord och ändå få till en 

kommunikation. Adepterna – de flesta skolbarn – fann sig däremot direkt och inväntade 

och utförde olika uppgifter. I vissa fall, som exempelvis Sara, kunde jag ibland känna oro 

för hur hon skulle agera under en session och min osäkerhet i början smittade säkert av sig 

hos henne när jag inte visste hur attributen skulle placeras, eller när jag presenterade en för 

svår kod som hon inte kunde lösa. I min iver att prestera och lära mig ställa upp attribut i 

varierande svårighetsgrad uteblev säkert de förväntade utvecklingsresultaten. Det var också 

svårt att genom filmerna tolka det som Sara gjorde, sätta ord och förklaringar på vilka 

färdigheter hon skulle utveckla. Tack vare god handledning och intressant litteratur har jag 

kommit en bit på vägen. Jag har också blivit tryggare i min roll som terapeut med 

vetskapen om att återupprepning är en viktig faktor för trygghet och utveckling (s. 25). 

 

Sara har som jag tidigare berättat (s. 42), varit föremål för utredningar många gånger och 

hon har fått hjälp från flera olika områden. BUP, sjukgymnastik, motorisk träning i skolan, 

naprapat, allergitestats, mm. Föräldrarna är oroliga och angelägna om att finna lösningar 

för henne. Enligt den motoriska träningen i skolan har Sara inte klarat av de uppställda 

målen. Jag har sett att Sara har svårt med balans och sidoskillnad (s. 44) och hon blir lätt yr 

och har svårt med koordinationen och bålrotationen (s. 45).  

 

Bålrotationen lade jag speciellt märke till vid ett moment där hon skulle spela på attributen 

som stod uppställda i en halvcirkel framför henne. I stället för att sitta kvar med benen och 

vrida bålen flyttade hon hela kroppen stegvis vartefter instrumenten stod (s. 45). Jag antog 

också att hon hade problem med yrsel då hon vid ett annat tillfälle fick gå runt och spela 

mellan instrumenten som var uppställda i en ring. Efter en sådan övning blev hon trött och 

lade sig ner på golvet. Angående Saras kroppshållning med ett lutande huvud och 

balansproblem tycker jag mig se positiva resultat av att laborera med kilkuddar, 

balansbollar och att variera sessionerna genom att hon ibland får stå och ibland får sitta 

samtidigt som det ger effekt av att hon nu kan använda båda sina sidor när hon spelar (s. 

45).   
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När jag uppmärksammade balanssvårigheterna och hennes yrsel började jag observera 

henne lite extra under rasterna (s. 45). Jag tror inte att jag kommit så långt i terapiarbetet 

ännu med Sara så att hon aktivt börjar leka med sina kamrater, men jag tror att övningarna 

där hon går runt instrumenten eller balanserar på bollar och balanskuddar kan göra att hon 

känner sig säkrare när hon skall leka på skolgården.  

 

Hon har dock inte kommit så långt i utvecklingen att hon klarar av uppgifterna i motorik-

träningen. Fast gymnastikläraren står och visar och övar med henne, klarar hon inte av alla 

målen. Detta stämmer så väl med Hjelms upptäckter och Piaget teorier. ”Varje utvecklings-

steg möjliggöres endast av det föregående steget” (s. 24). I FMT-verksamheten arbetas 

med spontana, frivilliga, upprepningar som bidrar till en stabilare minnesbild. Adepten 

utvecklas stegvis utifrån den funktionsnivå han/hon befinner sig i och om terapeuten vill 

”driva fram” en svårare uppgift och därigenom nå en snabbare utveckling blir det en 

negativ effekt istället.  

 

Ibland pratar Sara med sig själv under sessionerna, som om hon behöver höra det hon 

tänker. T.ex. ”jag skall sitta rak i ryggen”, ”oj vad det kliar under fötterna”. Hon har nästan 

alltid ögonen spända i mig, för att få en bekräftelse på om hon spelar ”rätt” eller ”fel”, men 

det kan också vara ett sätt för henne att hålla balansen. Det är en utmaning att spela med 

Sara och att inte låtsas om småpratet eller vägleda henne med mina ansiktsuttryck. Det är 

säkert också en utmaning för henne att själv lösa alla modellerna utan att få en kommentar 

hur hon skall göra och inte.  

 

Jag har också arbetat med andra adepter som haft likartade symptom som Sara och 

dessutom har läs- och skrivsvårigheter. När jag nu tittar tillbaka på filmerna från deras 

sessioner kan jag bättre förstå varför de har det så svårt för sig i skolan. Observation av de 

visuella, auditiva och proprioceptiva perceptionerna visar att eleverna har svårt att avläsa, 

träffa instrumenten med trumstockarna och de spelar starkt och ojämnt (se kap. 4.1.7 

perception, s. 29). 

 

Detta är också några av de kännetecken som utmärker diagnosen ADHD, dvs. svårigheter 

med motorik och perceptionsförmågan (s. 43). Flera har svårigheter med kroppshållningen 
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(se kap. 4.1.7, stabilitet s. 27) och orkar inte sitta kvar på stolen och många har en klar 

sidoskillnad (se kap. 4.1.7, sidoskillnad, separata sidorörelser, s. 27, 28). 

 

En terapeut som gjort en analys av en observation kan kanske ge en förklaring till elevens 

skolsvårigheter. Vissa elever har svårt att höra, härma och förstå. Det kan vara svårt att 

uppfatta tal som sägs och ord som skall kännas igen och skrivas ned och några har svårt att 

se en text på tavlan och sen flytta blicken till sin skrivbok för att skriva (se perception, s. 

29). Kanske har personen redan under den tiden glömt vad som skulle skrivas. 

 

Det kan också vara svårt för en elev att sortera bort kamraters ljud att urskilja lärarens ord, 

förstå dem och bearbeta dem (se perception, s. 29). En fråga som då dyker upp i samband 

med detta är: Vad får eleven för slags hjälp i skolan? Behöver denne mer läs- och 

skrivträning eller behöver han/hon hjälp i sin funktionella utveckling för att kunna läsa och 

skriva? Naturligtvis tror jag på FMT-metoden som en stark aspirant och resurs till 

elevhälsan efter att läst flera examensarbeten som tidigare FMT-studenter har skrivit 

(bilaga 3), samt lyssnat på intressanta föreläsningar under min utbildning i det aktuella 

ämnet. 

 

Jag tror också att fler och fler skolor i framtiden kommer att vilja använda nyare 

komplementära behandlingsmetoder som t.ex. FMT i sitt arbete att stödja elever med 

funktionsnedsättningar. Jag tror att en FMT-terapeut med sina specialkunskaper om barns 

olika funktionsnedsättningar kan bli en extra stödjande resurs för personal och föräldrar när 

det uppstår svårigheter kring ett barn. Kanske är svårigheterna lätt avhjälpta av lite extra 

skriv och läs-träning men när det inte fungerar måste vi alla hjälpas åt att hitta förklaringen 

till varför barnet har det svårt (s. 16, 19). 

 

Bland mina vuxna adepter har jag arbetat med Helena, som har autism (se kap. 6.3, s. 37). 

Jag har också haft praktik med två pojkar i 25-årsåldern med Joubert syndrom, (bilaga 1 

och 3) samt en man med Parkinsons sjukdom (bilaga 1). Jag började arbeta med Helena 

andra terminen efter starten med Sara, då jag kände mig mer ”varm i kläderna” för att ta 

mig an andra adepter med olika diagnoser. Jag hade blivit mer förtrogen med koderna och 
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hade fått ett mer lugn i mitt agerande. Här visade sig helt andra symptom än hos 

skolbarnen och jag kunde inte på något sätt forcera fram en utveckling. 

 

Helena sitter vanligtvis i rullstol, men i samråd med hennes assistent bestämde vi oss för 

att låta henne sitta i en karmstol när hon skulle ha FMT. Efter några sessioner lät vi henne 

sitta på en vanlig stol och dessutom med en balanskudde. Det blev en stor vinst för henne 

att få en utökad rörlighet åt sidorna och få upp kroppshållningen. Det bidrog också till att 

minska det statiska sittandet och utvecklingen av balanssinnet. Jag hade också observerat 

att Helena hade ett mycket svagt ljud i ACME-instrumenten när hon blåste i dem (s. 40). 

Jag kunde ana att detta kunde ha samband med hennes ihopsjunkna hållning dvs. att hon 

inte fick fram tillräckligt med luft för att få fram en stabil ton. Genom att flytta trummorna 

åt olika håll försökte jag också stimulera hennes övre bröstmuskulatur och samtidigt 

utveckla koordinationen. 

  

Helena är intresserad av musik och hon spelar både taktfast och musikaliskt. Ett tag fick 

jag för mig att hon kanske kände igen de olika melodierna jag använde för de olika 

instrumenten. Jag bestämde mig för att testa detta. Jag satte fram en trumma och en cymbal 

och spelade melodin som var tänkt för trumman. Helena spelade på trumman. Sen spelade 

jag melodin som var tänkt för cymbalen, men då spelade Helena ändå på trumman. Hon 

uppfattade inte skillnaden i melodierna och hon såg fortfarande bara ett instrument. Helena 

var inte redo för två instrument och jag fick fortsätta att arbeta med ett instrument och en 

melodi i taget (se kap. 4.1.5. s. 25–26).  

 

En tanke med att arbeta med Helena var att få igång den egna initiativförmågan och 

omsätta den i några vardagsuppgifter. Då jag förstod att hon hade svårigheter med 

sidoskillnaden (s. 39) fick hon varje gång arbeta med att stimulera känseln och aktivera 

vänster hand. Genom att använda trumstockar av varierande material och storlekar 

utvecklade hon sitt taktila sinne och sin förmåga att uppfatta sina båda sidor (s. 41). 

 

Ett resultat av praktiktiden med Helena är att det är god idé att ha en bra uppsättning av 

varierande trumstockar och attribut. Tack vare detta utvecklade Helena sin liksidighet (s. 

41). De parallella slagen blir fler och fler och i och med att hon kommit så långt i 
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utvecklingen öppnar sig nya möjligheter för nya instrumentuppställningar, nya 

rörelsemodeller och mer aktivitet. Kanske kan hon själv ta glaset när hon ska dricka utan 

att någon säger till och kanske väljer hon att använda båda armarna när hon simmar. 

 

Tilltro till adepten. Tilltro till metoden. Tilltro till dig själv, ett uttryck som Lasse Hjelm 

myntat och som jag blev varse under det sista studieåret (s. 25). Lita på metoden och lita på 

att adepten löser modellen så småningom när den är mogen för det och lita på dig själv att 

du gör rätt. Terapeuten finns med för att underlätta lösningen och öppnar upp för 

kreativiteten. I arbetet med FMT ges utrymme för personerna att skapa sin egen 

utveckling. Det tar tid att behandla och se utvecklingen hos en person. Men den gång det 

verkligen syns en märkbar utveckling t.ex. när någon adept börjar spela med parallella slag 

eller uppfattar instrumenten framför sig då blir det ett lyft för alla inblandade. Terapeuten 

som ser att metoden fungerar, adepten som får en ny positiv upplevelse av att plötsligt 

klara av något som inte fungerat tidigare, anhöriga och resurspersonal får nytt mod och ser 

att möjligheterna och förmågorna finns hos personerna. Det gäller att ha kunskap att 

vänta. 

 

Som jag skrev tidigare (s. 37) ville jag ta chansen att få arbeta med olika slags funktions-

nedsättningar under min praktiktid. Jag hade då förmånen att få träffa en man med 

Parkinsons sjukdom samt två pojkar (tvillingar) med Joubert syndrom. När det gäller 

mannen med Parkinsons sjukdom var jag dels intresserad av att få arbeta med fler vuxna 

men också se om FMT skulle ge honom positiva upplevelser och biverkningar som 

exempelvis utökad smidighet och rörlighet. Tvillingpojkarna med Joubert syndrom fick jag 

kontakt med genom att föreståndaren från den dagliga verksamheten behövde en aktivitet 

till två ungdomar (s. 19), (se även bilaga 1). 

 

För att göra en avslutande diskussion med utgångspunkt från resultatsammanfattningen 

tycker jag mig se svaren på de frågeställningar och syften jag ställde i början av arbetet (s. 

6). Jag har tidigare berättat om de praktikplatser och adepter jag har arbetat med och jag 

har också sett de framsteg och utvecklingar som skett under tiden. 
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För skolpersonalen har jag agerat som en stödjande resurs för funderingar angående 

barnens utveckling. På samma sätt har jag verkat för föräldrarna som också sett mig som 

en extra resurs. Efter en utvärdering kan föräldrarna lättare förstå bakomliggande orsaker 

till barnets funktionsnedsättning och kan föra diskussionerna vidare till annan behandlande 

personal. Jag skulle också kunna användas som pedagogisk resurs. Barnen får 

”specialmusik” av ”special-musikläraren” och FMT blir en bricka till i spelet att använda 

sig av för att underlätta vardagen för barnet (jfr kap. 3.2 ang. extra resurshjälp i skolorna, s. 

19). 

  

För de personer med svåra funktionsnedsättningar och utvecklingsstörningar motsvarar 

FMT samma resurstänkande som ovan, men vi kan också tillägga aktivitetsresurs, det vill 

säga att ha något att sysselsätta sig med. För en person med multihandikapp kan det vara 

svårt att hitta aktiviteter som både tilltalar och utvecklar. I fallet med de två pojkarna med 

Joubert syndrom, visar både anhöriga, personal och pojkarna själv att det är en 

sysselsättning som de klarar av, känner sig stimulerade av och vill fortsätta med (s. 19). En 

av stödinsatserna inom LSS är att daglig verksamhet skall finnas för den som har speciella 

funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet kan betyda arbete av varierat slag som är 

anpassat för den enskilde men också betyda en meningsfull fritidsverksamhet som skapar 

förutsättningar för att kunna delta i arbete eller andra vardagssysslor (se bilaga 1). 

 

När det gäller gruppverksamheten MUISK, arbetar FMT-terapeuterna som en preventiv 

resurs men också som en stödjande resurs. Det borde här också innebära en ekonomisk 

resurs att i ett så tidigt skede som möjligt hitta och förebygga eventuella framtida 

stödinsatser. ”Musikterapi är en del av specialpedagogisk verksamhet – med likheter i 

utbildning, arbete med samma elever och från samma resurser.” (s. 16). Jag skulle också 

vilja nämna MUISK som en musikalisk resurs, då jag fått positiva resultat i form av 

sångglada och musikmedvetna barn. 

 

FMT är också en kompletterande behandlingsresurs, som kan användas inom skiftande 

områden och skilda funktionsnedsättningar. Här kan jag återknyta till mannen med 

Parkinsons sjukdom, som ser ett positivt alternativ till sina övriga behandlingar (bilaga 1). 

En förälder till en pojke nämnde i sin utvärdering att det varit ett ”välkommet andningshål” 
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för pojken att komma till FMT. Pojken i fråga hade prestationssvårigheter och låg 

självkänsla. 

 

Till sist står det ändå klart att det är adepten som är den största vinnaren i resursjakten. En 

funktionell utvecklingsresurs. Adepten utvecklar de funktioner han/hon redan har och nya 

rörelsemönster tillförs som gör att denne känner att han/hon har resurser tillräckligt för att 

klara av att vara människa. ”Den funktionsinriktade musikterapin sätter människan i 

centrum och har en optimistisk uppfattning om individens resurser” (s. 23). 

 

Jag tror att FMT-metodens verkningar förhoppningsvis kommer att sprida sig som ringarna 

på vattnet allt eftersom adepter och anhöriga kommer i kontakt med den. Om skolan inför 

MUISK i alla förskoleklasser som en förebyggande åtgärd och upptäcker barnen som 

ligger i riskzonen med hjälp av FMT-observationerna får vi tidig kontakt med barn och 

föräldrar. Min vision är att FMT finns med som en naturlig och valbar stödåtgärd inom 

elevhälsan och på så sätt blir ett vardagligt inslag i barn- och skolomsorg. För andra 

personkategorier, vuxna eller från sjukvård och äldreomsorg som är i behov av FMT, är det 

viktigt att hitta en aktör eller ett ansvarsområde som kan förmedla detta (s. 19). Det skulle 

falla sig ganska naturligt att en musikskola kunde erbjuda musikterapi både för barn och 

vuxna och på så sätt öppna upp för fler behandlingar. All information om FMT som syns i 

broschyrer, kommuners hemsidor, reportage i media är alltid välkomna medel att använda 

för att sprida information om FMT (bilaga 3). 

 

FMT-terapeuten ska förhoppningsvis bidra med att sprida information vid föräldramöten, 

personalkonferenser och för andra intresserade. Trots att FMT är en ickeverbal metod, är 

det i informationssyfte viktigt att den blir verbal och så tydlig att var och en förstår att med 

Flöjter, Musik och Trummor – FMT – finns det en metod som skapar utrymme för 

utveckling. Till sist är det dock ändå adepten själv som återkommer till sessionerna vecka 

efter vecka och berättar och visar att de blivit positivt stimulerade, bekräftade, och förhöjt 

sin funktionsnivå. 
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8  Slutsats 
 

 

 

Jag har i mitt examensarbete redogjort för vad FMT står för och hur metoden kan 

användas. Det är också min förhoppning att texten har varit så informativ som möjligt för 

många skilda läsare. Genom att i fallbeskrivningarna berätta om min praktik och resultaten 

därav, tycker jag mig fått de svar som jag ville uppnå med mina frågeställningar. När 

FMT-arbetet börjar introduceras inom olika områden kommer information om metoden att 

spridas. Faktablad och infomöten för intresserade behövs kontinuerligt men den bästa 

informationen står FMT-adepten själv för. 

 

Jag anser att vi kan prata om resurs på flera olika sätt. Några kanske tänker på ekonomi och 

pengar kan sparas genom att sätta in en extra resurs eller tar bort en resurs. Resurs kan 

också ses som en vinst genom att man tillför en extra resurs i form av exempelvis ett stöd 

åt enskild eller extra stöd till en grupp. Jag tror att FMT och MUISK kan bli en resurs för 

både den enskilde, gruppen, och för den bakomliggande organisationen t.ex. skola, 

sjukvård eller kommun. Jag har funnit att FMT-metoden kan ses som en 

• Pedagogisk resurs 

• Stödjande resurs 

• Aktivitets resurs 

• Preventiv resurs 

• Ekonomisk resurs 

• Musikalisk resurs 

• Kompletterande behandlingsresurs 

• Funktionell utvecklingsresurs 

Jag hoppas att jag med detta arbete har visat på hur FMT kan vara en resurs för en 

kommun och hur informationen om metoden kan spridas. 
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Bilagor 
  Bilaga 1     

                                                                                                                 
Resultattillägg av fallbeskrivningar                

(Fakta ang. Joubert syndrom och Parkinsons sjukdom se bilaga 3) 
Pappan till en av pojkarna (tvillingar), som har Joubert syndrom, berättade att den ena 

pojken inte hade tålamod till något. Han kunde inte koncentrera sig på någonting mer än 

max en minut. Det kvittade vad det var för slags sysselsättning. Jag visade filmerna och 

påpekade att han spelar i 20 min hos mig. Han löser uppgifter som blir längre och längre 

för varje gång och vi upprepar momenten. Pappan tyckte detta var väldigt intressant 

iakttagelse och blev mycket positiv. Han påtalade också att det var mycket svårt att hitta en 

bra sysselsättning åt pojkarna som de ville delta i och att pojkarna själv uttryckt att de ville 

spela trummor för Agneta. Här uppfattade pappan att FMT var en extra aktivitetsresurs att 

tillgå för hans söner som behövde komma hemifrån och aktivera sig med något 

meningsfullt. Pojkarnas assistenter har också berättat att de är väldigt lugna och 

avslappnade när de har varit på FMT. En av pojkarna har mycket spastiska rörelser och när 

jag låter honom blåsa i flöjterna kommer andningen och blodcirkulationen naturligt igång. 

Efter blåspasset blir det lättare för honom att hantera trumstockarna.  

 

I skrivande stund har jag haft 12 sessioner med mannen med Parkinsons sjukdom. I ett 

självskattningsformulär (se bilaga 2) där han får beskriva hur han mår uppger han att han 

har svårigheter med vänster sida och att minnet är ”ganska bra” och uthålligheten är ” 

ganska bra”. Han uppger samma svårighetsgrad vad gäller tålamod och planering i 

vardagen. Som helhet tycker han att han fungerar bra. När jag jämför mannens 

självskattning med min observationsanalys ser jag att en hel del överensstämmer, men jag 

har också uppfattat en del andra saker som jag skulle vilja arbeta med. Han tycker t.ex. att 

hans tal fungerar mycket bra, men i situationen där jag låter honom spela på flöjter har han 

stora svårigheter att blåsa och få ton. Detta kan också hänga ihop med den motoriska 

planeringen och andingskoordinationen. Han uppgav att minnet var ”ganska bra” vilket jag 

ibland kan uppfatta som att han glömmer modellerna från gång till gång. Jag tror dock på 
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att det är perceptionssvårigheter som gör att det är svårt att se och uppfatta skillnaderna på 

uppställningarna och att koordinationen inte fungerar så bra som den borde. Själv säger 

mannen att han tycker det känns bra att gå på FMT och att han känner sig uppmjukad i 

kroppen när han går där ifrån. Han är mycket mån om att hålla kropp och hjärna i gott 

skick för framtida bruk och tar gärna emot nya behandlingsmetoder när det ges möjlighet 

till det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

                                                                                                                                          

      Bilaga 2  

Självskattnings formulär för vuxna 

(med godkännande av Margareta Ericsson och Karina Larson, diplomerade FMT-

terapeuter) 

 

Självskattning  

1-6 ringa in siffran som stämmer bäst  

Namn:     Datum: 

 

1 Hur fungerar din balans nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

2 Hur fungerar rörligheten i din högra sida? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

3 Hur fungerar högra handen? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

4 Hur är din känsel i höger arm? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

5 Hur är din känsel i höger hand? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

6 Hur fungerar rörligheten i din vänster sida? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

7 Hur fungerar vänster handen? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

8 Hur är din känsel i vänster arm? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

9 Hur är din känsel i vänster hand? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   
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Bilaga 2 a  

10 Hur tycker du att ditt tal fungerar nu? 

  1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

11 Hur bra är du på att sortera störande ljud? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

12 Hur upplever du att din syn fungerar nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

 13 Hur fungerar din läsning nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

14 Hur är din förmåga att ta initiativ? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

15 Hur fungerar ditt sociala liv nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

16 Hur är ditt välbefinnande nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

17 Hur sover du? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

18 Hur upplever du att din koncentration är nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

19 Hur upplever du att ditt minne fungerar? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

20 Hur upplever du din uthållighet? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

 21 Hur upplever ditt tålamod? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   
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22 Hur är din tidsuppfattning nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

23 Hur har du det med planering i vardagen? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

24 Hur är ditt allmäntillstånd nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   

25 Hur är din självkänsla nu? 

    1  mycket bra   2  bra   3  ganska bra   4  dåligt    5  mycket dåligt 6 inte alls   
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