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Sammandrag 
 

 

 

Detta examensarbete ger en beskrivning av musikterapin följt av hur Funktionsinriktad 

Musikterapi – FMT växte fram. Jag har praktiserat mina teoretiska kunskaper genom att 

sedan sommaren 2012 fram till idag ha haft FMT-sessioner med två adepter som jag valt 

att kalla Mikael och Malin. Jag redogör för den teoretiska beskrivningen av FMT-metoden 

och det praktiska arbetet med Mikael och Malin. 

 

För att beskriva resultatet har jag valt att använda mig av s.k. analystabeller, dessa tabeller 

ger en beskrivning av hur jag uppfattar adepternas utveckling av sina funktioner över tid. 

Resultaten visar på förbättringar hos båda adepterna. Den stora avgörande skillnaden för 

adepternas förändring, är den tid som krävts för den enskildes utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Funktionsinriktad musikterapi, FMT-metoden, Autismspektrumtillstånd, 

observationspunkter, koder. 
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1  Inledning 
 

 

 

Musiken har alltid varit en viktig del i mitt liv. Från barndomen påverkades jag av min fars 

musikalitet och hans spelande på pianot. Hela min förskoletid präglades av många olika 

intryck från mina musikupplevelser som jag hade då p.g.a. honom och andra vuxna i vår 

bekantskapskrets som höll på med någon form av musikutövandet. Detta gjorde att jag så 

småningom valde att läsa i musikklass under min skolgång vilket inkluderade musikteori-

undervisning i kombination med instrumentspel och deltagande i olika köraktiviteter. 

 

I tonåren resulterade mitt musikintresse i att jag spelade gitarr i olika band. Det var min 

livsstil att vara musiker. På så sätt kunde jag uttrycka mina känslor och skapa min identitet. 

Med hjälp av musik kunde jag utveckla mig som person och känna glädje. Senare efter 

skolans slut, när jag började arbeta, blev musiken en viktig del av min fritidssysselsättning. 

 

Professionellt kom jag i kontakt med musik som del i behandling då jag mellan 2003–2010 

arbetade på ett behandlingshem för ungdomar med drogproblematik. I mitt arbete ingick 

det att ha ansvar för musikverksamheten. Jag hade tillgång till en fullt utrustad inspelnings-

studio där våra elever spenderade mycket tid för sitt musikskapande och för sin produktion 

av egna låtar. Där märkte jag att med musikens hjälp går det att påverka personer med 

olika psykosociala problem. De ungdomar som var på behandling visade ett stort intresse 

för denna aktivitet. Efter vistelsen inne i musikstudion brukade elevernas mående vara 

avsevärt bättre. 

 

All detta gjorde att jag ville söka kunskap om hur jag kan arbeta med musik som 

behandling. Vad fanns det för musikterapiformer? Av en ren slump hittade jag en 

internetlänk, inne i vårt dokumentationssystem, som refererade till FMT-metoden.  
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Jag reagerade direkt, och sökte utbildningen vid Musikhögskolan Ingesund. Nu i slutet av 

denna utbildning får jag i detta examensarbete möjlighet att analysera och sammanfatta de 

teoretiska och praktiska kunskaper som jag hitintills skaffat mig. 

 

 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte med arbetet är att beskriva musikterapins historia och att beskriva framväxten av 

FMT-metoden. Ytterligare ett syfte är att beskriva FMT-metoden och hur den kan påverka 

individer till en positiv utveckling. För att göra detta har jag förutom att beskriva metoden 

även valt att visa exempel på hur arbetet i praktiken kan gå till genom att beskriva två 

adepters agerande under ett antal terapisessioner och se eventuella förändringar hos 

respektive adept. 

  

Min frågeställning är: Hur kan arbetet med FMT användas för att utveckla adepternas 

funktioner? 
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2  Bakgrund 
 

 

 

Musikens kraftfulla intryck på våra sinnen gör det möjligt att använda den i läkande syfte. 

Med dennes form av hjälp går det att åstadkomma stimulerande effekt för olika 

funktionsområden hos människan. Det finns olika etablerade former av musikterapi och 

FMT-metoden är en av dem.  

 

Här följer en målbeskrivning för musikterapi enligt Förbundet för Musikterapi i Sverige: 

”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.” (FMS 2013). 

 

 

 

2.1 Musikterapins historia  
 

Musikens betydelse och påverkan på människan går knappast att ifrågasätta. Genom hela 

människans historia har den använts i olika former och sammanhang för olika ändamål. 

Människor trodde att de med hjälp av musiken kunde blidka gudarna och fördriva onda 

andar. Musikens historia är lika gammal som mänsklighetens och har gått hand i hand med 

människan under flera olika epoker (Ruud 2002, s. 18). 

 

Musikens läkande kraft var känd redan under Antiken och knöts ihop med medicin, till 

sådana begrepp som hälsa och terapi. Med dess påverkanskraft kunde själen nås och 

beröras. De obegränsade resurser i form av musikaliska och estetiska uttryck som finns i 
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musiken kan framkalla olika känslor och reaktioner hos människan (Ruud 2002, s. 18–19).  

Den mer moderna formen av musikterapi fick sin utveckling under de senaste 50 åren runt 

om i Europa och i övriga världen. Efter andra världskriget började musikterapi användas i 

USA som komplettering till medicinsk behandling av amerikanska soldater. Vid denna 

tidpunkt fick musikterapiyrket sin etablering runtom i världen och Europa. I dag finns det 

omkring åttio Universitet i USA som har musikterapiutbildning (Ruud 2002, s. 57). 

 

I Europa har det skett en stor utveckling av musikterapin under de senaste tjugo åren. 

Norge anses vara ett framstående land när det gäller utbredning av musikterapin i Europa, 

då musikterapiutbildning har funnits där, i över trettio år. Forskning och praxis visar att det 

finns dokumenterade positiva, hälsobefrämjande effekter av musikaliska aktiviteter. Det 

finns även samband mellan konsumtion, utövning och livslängd hos individen som 

konsumerar och/eller utövar musikaliska och kulturella aktiviteter (Ruud 2002, s. 17). 

 

 

 

2.2 FMT historik 
 

FMT som behandlingsmetod uppkom på Folke Bernadottehemmet under 70-talet. 

Metodens grundare Lasse Hjelm arbetade på denna specialistklinik i Uppsala, med barn 

med CP-skador. Han var musiker i grunden och arbetade med musik som behandlingsform 

för dessa barn. Han upptäckte att det gick att skapa positiva förändringar i deras livs-

situation med hjälp av musiken och då framförallt förändringar i deras kroppsfunktioner 

(Hjelm 2005, s. 13). 

 

Huvudtanken med den metod som han utvecklade var att terapeuten spelade tillsammans 

med adepten och inte för henne/honom, vilket tidigare varit fallet (Hjelm 2005, s. 125). 

Med hjälp av olika attribut i form av cymbaler, trummor och vissa blåsinstrument kunde 
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han aktivera adepter på så sätt, att de fritt kunde agera under terapisessionerna och ta egna 

initiativ till rörelse. Det uppstod ett samspel där adepten kunde agera tillsammans med 

terapeuten och Hjelm uppmärksammade att just detta ledde till större förändringar (Hjelm 

2005, s. 130). 
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3  FMT-metoden 
 

 

 

FMT är en neuromuskulär, ickeverbal metod som bl.a. är baserad på Jean Piagets 

utvecklingsteoretiska grunder. Utvecklingsteorin ger en beskrivning av olika steg i barnets 

utveckling, från spädbarnsstadiet till fullt utvecklad vuxen person med abstrakt tänkande. 

 

Enligt Piaget har barnet förmåga att anpassa sig till sin omvärld. Under olika stadier i barns 

uppväxt finns det olika sätt att hantera upplevelser. Dessa sätt påverkas av omgivningen.  

Piaget menar att ett barns utveckling sker i stadier och att dessa är beroende av det tidigare 

stadiet d.v.s. att för att ta sig vidare i utvecklingen behöver ett stadie ha klarats av, på ett 

funktionellt sätt för att barnet ska gå vidare till nästa. Detta innebär att förseningar i barnets 

utveckling i en viss ålder kan påverka den fortsatta utvecklingen (Hjelm 2005, s. 53). 

 

Att metoden är neuromuskulär innebär att impulser som går från muskler via nerver 

påverkar hjärnan. Genom det musikaliska samspelet som uppstår mellan terapeuten och 

adepten framkallas rörelser som aktiverar nervsystemet och hjärnan på sådant sätt att 

funktionsnivån hos adepten höjs. FMT-metoden befrämjar individens funktioner och 

stimulerar kraften att ta egna initiativ. Detta i sin tur är ett bevis på effekten av 

behandlingen (Hjelm 2005 s. 278). 

  

Genom en samverkan, som uppstår utan ord men med hjälp av musik, med adepten, lockas 

hon/han att agera med terapeuten och i detta ömsesidiga agerande kan terapeuten observera 

adeptens funktioner. Utifrån detta planeras hur den följande behandlingen kan komma att 

se ut. Detta innebär att nivån på behandlingen avgörs utifrån adeptens förutsättningar och 

funktionsnivå här och nu. Hjelm menar att ”vi kan ’programmera in’ de kopplingar i 

hjärnan och nervsystemet som inte nått den erforderliga nivån (Hjelm 2005, s. 278).  
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Behandlingsprocessen följer adeptens utveckling, vilket leder till att individen upplever 

och upptäcker förändringar som känslan av ökat självmedvetande och ett bättre 

självförtroende. Detta förklaras med tillförsel av saknade funktioner in i kroppen. I FMT-

metoden utgår arbetet således från kroppen till hjärnan. Det är därför metoden kallas 

neuromuskulär. 

 

 

 

3.1 Koder  

 

I arbetet med FMT utesluts all form av musikalisk improvisation. Till terapeutens hjälp 

finns det ett 20-tal speciellt komponerade, enkla musikslingor som spelas på pianot. Till 

varje musikslinga hör en för FMT, specifik instrumentuppställning. Detta tillsammans 

kallas för en kod. 

 

Kodernas variation under terapisessionerna ökar stegvis. Detta medför bl.a. en ökning av 

antal trummor och cymbaler. Varje kod har ett speciellt syfte och används för att bearbeta 

olika typer av funktioner. Kodernas karaktär är också väldigt varierande. Det finns 

lugnande koder som brukas då adepten behöver varva ner, och lite mera pådrivande koder 

som används i syfte att få fram det spontana agerandet. 

 

Adeptens utveckling avgör vilken kod terapeuten väljer utifrån kodernas intensitet och 

svårighetsgrad. Kodernas speciella uppbyggnad överensstämmer med den utvecklings-

teoretiska linjen som FMT-metoden är baserad på. Återupprepning av samma koder under 

olika terapitillfälle skapar ett igenkännande och en trygghetskänsla hos adepten. Den unika 

strukturen i kodsystemet som används i arbetet med FMT, gör det möjligt för adepten att 

känna igen sig i nya situationer som kan uppstå, då hon/han av någon anledning skulle 

behöva gå till en annan musikterapeut (Hjelm 2005, s. 64).  
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3.2 Arbetssätt 
 

Arbetet går till på följande sätt: Adepten får använda olika koder. Hon/han spelar på 

trummor, cymbaler eller blåsinstrument och terapeuten, samverkar via pianospel.  

Terapeuten ställer upp attributen för att väcka spontana ageranden hos adepten och därefter 

bekräfta adeptens agerande. Allt detta samordnas till ett rörelsemönster som ligger till 

grund för vidareutveckling (Hjelm 2005, s. 67). 

 

För att stimulera den taktila känslan hos adepten, används olika hjälpmedel exempelvis 

olika strukturer på trumstockar och bollar att hålla i handen. Balansbollar och balansdynor 

kan användas för adepten att sitta på i syfte att stimulera kroppens stabilitet. 

 

Arbetet med FMT sker alltid ickeverbalt. Koderna etablerar kontakt, skapar struktur och 

vägledning. De stimulerar adepten och har en minnestödjande funktion. Att terapin är just 

ickeverbal möjliggör att även adepter med lägre funktionsnivå, vad gäller talat språk och 

förståelse för verbal kommunikation, kan få hjälp eftersom tydligheten i metoden gör att 

adepten inte behöver använda energi till att fundera på det verbala budskapet. De 

återkommande koduppställningarna utifrån den visuella och kroppsliga perceptionen ger 

ofta en känsla av igenkännande, rogivande och trygghet hos adepten (Hjelm 2005, s. 128).  

 

 

 

3.3 Observationspunkter 

 

Det första som utförs när FMT-terapeuten möter sin adept, är en s.k. observation. Detta är 

ett sätt att fastställa adeptens aktuella utvecklings- och funktionsnivå. Terapeuten använder 

sig av observationspunkter för att observera hur olika funktioner fungerar hos adepten. 
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De vanligaste observationspunkterna är: Stabilitet, samverkan, sidoskillnad, separata 

sidorörelser, handfunktion (höger/vänster), handledsfunktion (höger/vänster), visuell- 

auditiv-, taktil-, proprioceptiv- och vestibulär perception, bålrotation, korsrörelse, 

modell/logik, andningskoordination, fot (höger/vänster), fot/ handkoordination och 

helhetskoordination (Hjelm 2004, B.5). 

 

Genom videoupptagning av denna första session kan terapeuten bedöma ovanstående 

funktioner hos adepten. Detta går även att bedöma utan videoupptagning men video 

underlättar arbetet. Observationerna används för att planera för den fortsatta behandlingen, 

vilka funktioner som adepten behöver utveckla och hur terapeuten kan stimulera till detta 

utifrån adeptens funktionsnivå. 

 

Observationerna används även för att följa utvecklingen och även om de första koderna 

och uppställningarna inte görs om, används punkterna kontinuerligt för att följa 

utvecklingen (Hjelm 2005, s. 216). 

 

Stabilitet är en av de viktigaste observationspunkterna. Hjelm har noterat att det kan vara 

mycket energikrävande att hålla kroppen i upprätt ställning för en adept som har problem 

med sin stabilitet. För att klara av det måste hon/han exempelvis stadga sig med hjälp av 

armar, då armbågarna vilar på knäna. En låg muskelspänning kan göra att hela kroppen 

uppfattas som klen. Störningar i de vestibulära (balans), proprioceptiva 

(kroppsuppfattning) och taktila (beröring) systemen skulle enligt Hjelm (2005, s. 211) 

kunna leda till problem i den motoriska koordinationen och detta i sin tur ger förklaring till 

varför vissa adepter under FMT-sessionen kan ha svårt att hålla i trumstocken och 

samtidigt hålla balansen.  

 

Kroppskontrollen ligger till grund för en relevant behandling. Det är början på en 

utvecklingsprocess i FMT-sammanhanget där begreppet KFU har en stor betydelse. KFU 

står för Känsla För Underlaget som enligt Hjelm är den ursprungliga ”grundstenen i 
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människans totala funktion” (Hjelm 2005, s. 197). FMT-terapeuten lägger stor vikt vid en 

stadig hållning där fötterna får en stabil kontakt med golvet. Den stabila sittställningen hos 

adepten är en förutsättning för utveckling av sittbenets sätesmuskulatur. Samtidigt med 

utvecklingen av KFU anses även arbetet med bålrotationen vara en mycket viktig del i 

utvecklingsprocessen. Understödjande av bålrotationen under FMT-arbetet påverkar 

helhetsutvecklingen hos adepten (Hjelm 2005).  

 

Sidoskillnad kan sägas vara ett neuromuskulärt begrepp som riktar sig mot kroppens 

förmåga eller oförmåga att ha en jämn funktion på båda sidor. Med hjälp av denna 

observationspunkt kan terapeuten observera hur påtaglig en eventuell sidoskillnad är hos 

adepten. En stor sidoskillnad kan medföra betydande konsekvenser. I de fall där denna 

funktion överstiger den vanliga dominansen kan adepten ha problem med balans, en viss 

klumpighet och KFU. Det kan bli mycket energikrävande att kunna hålla sin sittställning, 

då en dålig kontakt med sittunderlaget kan leda till en svag stabilitet och därmed osäkerhet. 

 

Resultatet av en stor sidoskillnad kan resultera i ett energibortfall som försvårar vissa 

rörelseaktiviteter och påverkar perceptionsförmågan. Avläsningen, varseblivningen av 

omvärlden kan bli mycket ojämn på höger respektive vänster sida. I ett skolsammanhang 

kan en elev med en sådan funktionsnedsättning ha svårt att uppfatta aktuella stimulis 

ursprung, t.ex. var befinner sig läraren i förhållande till eleven. Detta exempel visar ett 

tydligt samband som finns mellan sidoskillnad och perception (Hjelm 2005, s. 205). 

 

Separata sidorörelser är en konsekvens av förut omtalade fenomen som ihopkopplas med 

utförandet och kontrollen av olika samtidiga rörelser. Till exempel när en elev ska hålla, 

fixera ett skrivblock med ena handen och på samma gång skriva i det med den andra. Detta 

är ett krävande moment som är beroende av god kroppskontroll, stabilitet och bred 

perception. Den perceptuella kontrollen över rörelser är nödvändig för utförande av denna 

funktion. Där finns det en betydelsefull koppling mellan perception och kroppskontroll 

(Hjelm 2005, s. 206). 
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Bålrotation har en stor betydelse utifrån den erfarenhet som tillkom under FMT-metodens 

utveckling. Människokroppen betraktas som två funktionella system där den nedre delen 

ansvarar för stabilitet med ben fötter och bäcken. Den andra delen, överkroppen utför 

rotationsrörelse där bröstkorg, armar, nacke och huvud i sin tur har samarbete med övriga 

kroppsdelar. Dessa två system kan även fungera separat, helt oberoende av varandra. 

Hjelm påpekar att flera olika funktioner är beroende av bålrotationen eftersom den utgör 

grunden för ett stort och viktigt nätverk. Den påverkar övriga funktioner som stabilitet, 

sidoskillnad, separata sidorörelser, korsrörelser och totalperception (Hjelm 2005, s. 207). 

 

Korsrörelser är förmågan att kunna korsa armar, händer över medianlinjen (kroppens 

tänkta mittlinje). Detta förutsätter att hjärnans båda hemisfärer samverkar och växlar 

impulser med varandra, vilket resulterar i t.ex. övergången av höger hand över vänster sida 

framför kroppen (Hjelm 2005, s. 207). 

 

Handutveckling En stor betydelse i FMT-sammanhang ges även handens utveckling. Med 

händernas hjälp kan människan utföra mycket arbete i sitt vardagliga liv och lösa många 

problem. Iakttagelse av detta fenomen är ihopkopplat och stöds av Jean Piagets tes om att: 

”barnet utvecklas genom sina handlingar - handlingar som ger erfarenheter - erfarenheterna 

leder till mognad.” (Hjelm 2005, s. 208). 

 

Genom en speciell avläsningsteknik som FMT-terapeuten har till sitt förfogande, går det 

att under en observation av handens agerande fastställa dess funktion. En välavvägd terapi 

kan påverka utveckling av denna funktion. Till terapeutens hjälp finns det en stor mängd 

trumstockar och specialklubbor som är anpassade just för terapeutiskt arbete med 

handfunktion. 

 

Handledsfunktion Hjelm påpekar vikten av handledsfunktionen vid utförande av rörelser 

som kräver en hög precision, där perceptuella förmågan att avläsa och kontrollera 

omvärlden kopplas ihop med denna funktion. Hindret för detta anses av Hjelm vara att en 
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handledsflexion stör förbindelsen mellan kroppens perifera delar (hand/fingrar) och 

hjärnan (Hjelm 2005, s. 209). 

 

Perception handlar om förmågan att tolka och bearbeta omvärlden. Denna sensoriska 

egenskap hos människan ger möjlighet att inte bara ta emot olika sinnesintryck från 

omvärlden utan även diskriminera, lokalisera och uppfatta signalens betydelse (Hjelm 

2005, s. 210). Den auditiva perceptionen, menar Hjelm, hör till den mest ledande funktion 

som människan är beroende av. Han skapade devisen: ”Örat leder ögat och ögat leder 

handen” (Hjelm 2005, s. 198). 

 

Jean Ayres (2010, s. 45) beskrev vikten i samordning av de auditiva intrycken med andra 

typer av sensorisk information i hjärnan för att kunna tolka inkommande ljud. Hjelm i sin 

tur betonade relevansen av auditiva perceptionen vid talutvecklingen (Hjelm 2005, s. 198).  

 

Under pågående FMT-arbete med trummor och cymbaler, befrämjas diskriminerings-

förmågan. Genom placering och överflyttning av slaginstrument åt olika håll kan adepten 

urskilja signalens, ljudets härkomst och därefter få begrepp om modellens uppställning. 

Talutvecklingen hänger ihop med den auditiva perceptionen den s.k. avkodningen är 

omöjlig om personen inte har utvecklad auditiv förmåga (Hjelm 2005, s. 198). 

 

Andningen är också inkluderad i helhetstänkandet som en central funktion. Att ha kontroll 

över andningsfunktionen är en av förutsättningarna för helhetsfungerandet. Arbetet med 

andningen i FMT-sammanhang sker genom användning av blåsinstrument och special-

koder. Terapeuten observerar adeptens andningskontroll och munmotorik (Hjelm 2005, s. 

199). 

 

Logik/modell förutsätter en möjlighet att avläsa den nuvarande situationen. Här bedöms 

adeptens möjlighet till problemlösning d.v.s. avläsning av rummet, en förmåga att utan 

instruktion kunna hitta logik i modellen, instrumentuppställningen. Här bedömer 
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terapeuten adeptens logiska tänkande och planeringsförmåga. Denna förmåga möjliggör att 

individen kan uppfatta olika föremål, deras placering inne i rummet och deras förhållande 

till varandra. En sådan uppfattning leder till en logisk tankeutveckling och ett handlande.  

 

Välutvecklat logiskt tänkandet stimulerar associationssinnet, som i sin tur ligger till grund 

för minnesutvecklingen. Följden av dessa, sistnämnda processer kan leda till begrepps-

utvecklingen vilken i sin tur, menar Hjelm, leder till utveckling av läsförmågan. Därför är 

det viktigt enligt honom: ”Att locka fram och stabilisera den viktiga sekvensen i 

utvecklingen, läsriktningen.” (Hjelm 2005, s. 199). 

 

Koordination hand - fot är en viktig grundfunktion för samverkan mellan händer som 

representerar kroppens överdel och fötter som tillhör kroppens nederdel. Denna samverkan 

utvecklas hos barnet genom dess fysiska agerande, all fysisk aktivitet i form av löpning, 

klättrande osv. (Hjelm 2005, s. 211).  

 

Helhetskoordination förutsätter samordning av kroppens fulla rörelseförmåga 

inkluderande andningen och samspelen mellan rörelse och tanke. Det handlar om förmågan 

att anpassa rörelsemotorik i en planering av kommande aktivitet, en förmåga att utnyttja 

sin balans- och gravitationskänsla. Detta i sin tur underlättar hantering av kroppens energi 

på bästa sätt (Hjelm 2005, s. 211). 

 

 

 

3.4 Attribut 
 

Till FMT-metodens attribut hör ett stort antal olika instrument. Trummor och cymbaler 

anses vara några av de viktigaste attributen. Pianot är terapeutens huvudverktyg. Därefter 

tillkommer ytterligare instrument i form av specialpreparerade blockflöjter och s.k. 
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ACME-instrument som låter som t.ex. gök, duva och anka. För att kunna arbeta med 

adepternas skiftande behov, finns det en omfattande mängd av olika trumstockar och 

klubbor. När det gäller sittverktygen används det speciella justerbara stolar, balansbollar 

och kuddar. 

 

 

 

3.5 Arbetsplats  

 

Ett speciellt för ändamålet avdelat rum, är en viktig förutsättning för arbetet. Att hålla sig 

till samma rum ger möjlighet för adepten att känna trygghet och igenkännande. Det gäller 

även placering av attribut som bör stå framme innan det påbörjade arbetet (Hjelm 2005, s. 

127). 

 

Igenkännande och upprepande av samma moment under terapins gång är en utgångspunkt 

för kontaktskapande mellan adepten och terapeuten. Denna miljö i terapeutens arbetsrum 

bör vara konstant. Musiken som skapar struktur ska vara en del av den. Inga samtal, varken 

med adept eller med ev. följeslagare ska förekomma inne i terapirummet. All verbal 

kommunikation gällande praktiska moment bör i så fall äga rum efter terapisessionen 

utanför musikrummet. 

 

För att understödja adeptens optimala sittställning väljs en justerad stol. Att ha draperier 

eller persienner för fönster och innebelysning som ger samma ljuseffekt, är en bra hjälp till 

att få bort ev. störande moment som finns utanför rummet.  
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3.6 MUISK  
 

MUsik Inför SKolan är en upplevelsebetonad musikverksamhet som bl.a. kan användas i 

syfte att fånga upp barn i behov av särskilt stöd. Här ligger fokus på sexåringarna inför 

deras skolstart. MUISK som är en del i av FMT-metoden kan fungera som en förstärkning 

i ordinarie förskoleverksamhet men är inte terapi. 

 

De övergripande målen för denna musikaliska aktivitet är att stödja barnens 

helhetsutveckling utifrån deras egna förutsättningar. Genom det aktiva deltagandet i sång, 

dans och ljudskapande instrumentanvändning befrämjas barns olika funktioner så som 

motorik, koordination, perception, fantasi och uttrycksförmåga. Dessa funktioner i barns 

helhetsutveckling ingår i de så kallade utommusikaliska mål som kan underlätta barnens 

situation i skolstarten. 

 

De musikaliska målen inkluderar skapandet av en positiv attityd till musik, stimulerandet 

av musikintresse och aktivt musicerande. Eftersom MUISK ingår i FMT-metoden, har 

även den sin grund i utvecklingsteoretiska insikter där fokus ligger på de basala 

kroppsfunktioner som: grov/finmotorik, balans, andning, koncentration, uthållighet, 

avspänning, minne, uppmärksamhet, gehör, auditiv perception gruppdynamik (Hjelm 

2005, s. 144). 

 

Eftersom den verbala instruktionen i MUISK är minimal, sker all avläsning av 

informationen under pågående aktivitet genom en s.k. ”agerande spegel”. Denna roll kan 

en involverad förskolelärare eller någon annan personal ha, som är initierad i denna 

aktivitet. 

 

Den visuella avläsningen av den ”agerande spegeln” ger bättre och tydligare information 

än de verbala instruktionerna. Spegeln ska inte påpeka rätt eller fel under aktivitetens gång, 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

19	  

utan förhåller sig neutral. Den stegvisa uppbyggnaden av aktivitetsnivån under MUISK är 

en viktig komponent. Resultatet av ett sådant upplägg kan vara en naturlig känsla av det 

som sker t.ex. att en rörelsesång kan finnas där utan att den förutsagts.  

 

Tempot i arbetet bestäms av individernas egna förutsättningar och detta ska ge en lustfylld 

upplevelse. Upplevelsen är den viktigaste tanken bakom MUISK och inte begrepp som rätt 

eller fel. Hjelm påpekade att känslan av puls och takt är viktigare än kunskapen om 

notskrift (Hjelm 2005, s. 145). Han betonar även att barnen i denna ålder har sin ”egen 

puls” och därför kan det vara svårt att ställa krav på deras förmåga att följa lärarens tempo. 

Metoden inkluderar särskilda aktiviteter som förstärker och utvecklar barnens pulskänsla 

och förbereder dem inför agerande i en grupp. Detta i sin tur leder till att barnen börjar 

träna de sociala färdigheter som är viktiga i gruppsammanhang bl.a. att ”vänta på sin tur”. 

 

Ovanstående exempel kan ge en bild av vidareutveckling av barnens auditiva perceptions-

förmåga då det krävs en bearbetning av inkommande stimuli och urskiljning av den viktiga 

informationen. Denna färdighet är mycket viktig i skolsammanhang då det krävs en stor 

kroppskontroll och uthållighet under ett ”långt” lektionspass. 
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4  Fallbeskrivningar 
 

 

 

I detta avsnitt beskriver jag mitt tillvägagångssätt med mina adepter Mikael och Malin, 

deras problemområde och diagnoser. Arbetet är baserat på min analys och mina 

observationer. Slutsatser av dessa ligger till grund för min vidareplanering, och min 

målsättning för arbetet med adepterna. 

 

I arbetet med Malin fokuserade jag huvudsakligen på hennes stabilitet och bålrotation. I 

fallet Mikael valde jag att förutom stabilitet och bålrotation, lägga mitt fokus på den 

auditiva upplevelsen som utifrån hans situation kan påverka utvecklingen av den auditiva 

perceptionsförmågan. 

 

Då både Malin och Mikael har diagnos inom Autismspektrumtillstånd (AST), har jag valt 

att initialt beskriva denna diagnos för att ge en bild av vad detta kan innebära.  

 

 

 

4.1 Autismspektrumtillstånd 
 

Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika funktionsnedsättningar och 

inte specifika sjukdomar. Autism som funktionsnedsättning brukar vara medfödd och dess 

symtom träder tydligt fram före treårsåldern. Detta påverkar i sin tur barnets utveckling.  

 

Ordet autos kommer från grekiskan och betyder själv. Autism tillsammans med andra 

diagnoser ingår i s.k. autismspektrumtillstånd AST. I Lorna Wings triad beskriver beskrivs 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

21	  

detta tillstånd på följande sätt. Personer med AST har stora nedsättningar i: 

– Förmågan till social interaktion 

– Det ömsesidiga kommunikativa samspelet 

– Föreställnings- och generaliseringsförmågan som har påverkan på fantasi, lek, mm. 

  

Enligt Wing definieras AST som en kombination av funktionsnedsättningar beträffande 

kontakt, kommunikation, föreställningsförmåga och beteende (Autism och Asperger-

förbundet 2013). 

 

Det förekommer brister på ömsesidighet vad gäller kontakt, språk och socialt beteende. 

Detta innebär att allt sker på egna villkor. Ytterligare en svårighet som kan förekomma är 

bristande förmåga att uppfatta och minnas sammanhang som helheter, vilket innebär 

detaljseende och detaljtänkande. 

 

Det förekommer även svårigheter i att förstå hur andra tänker, känner eller menar, vilket 

innebär att människor ofta blir oförutsägbara. Personer med autism har ofta svårt att 

planera för ett mål och upprätthålla en strategi. De kan även ha svårigheter att organisera 

någon aktivitet eller handling. Personer med AST kan även ha en nedsatt förmåga att 

uppfatta en sekvens och se sambanden mellan orsak och verkan. Deras uppfattning och 

känsla för tid är också ofta nedsatt. 

 

Sammantaget kan dessa svårigheter leda till att personer med denna diagnos har 

svårigheter i att relatera till andra på ett positivt och ömsesidigt sätt, och svårigheter med 

att anpassa sig till varierande förhållanden och krav som ställs från omgivningen. Personer 

med autism kan även ha andra funktionsnedsättningar som är relaterade till det här 

tillståndet, som t.ex. epilepsi, syn- och hörselskador (Autism och Aspergerförbundet 2013).	  	  
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4.2 Fakta om Mikael 
 

Mikael är i trettioårsåldern. Han har vuxit upp i ett familjehem där han placerades vid två 

års ålder av socialtjänsten, då hans biologiska föräldrar hade svårt att ta hand om honom. 

När Mikael var tre år gammal sökte hans fosterföräldrar hjälp hos Barn- och ungdoms-

habiliteringen. Det framkom att det handlade om en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

 

Genom de första åren hos fosterföräldrar hade Mikael stödjande kontakt med en kurator på 

habiliteringen. Under förskoletiden gjordes det flera tester med bl.a. Griffith utvecklings-

skala där det konstaterades att han hade autismspektrumtillstånd och att hans utveckling 

var på träningsskolenivå. 

 

Han hade en försenad och avvikande språkutveckling. Det introducerades tecken och bilder 

som stödjande och alternativt kommunikationssätt då Mikael har ett mycket begränsat och 

svårförståeligt tal.  

 

Redan i tidig ålder hade Mikael assistanshjälp. Efter några år i förskola, började han i 

träningsskoleklass och tre år efter det, på en särskola för barn med autism. Hans första 

skolår präglades av stora svårigheter. Bl.a. visade det sig att han blev orolig och aggressiv. 

Det som framkom var också att han hade svårigheter med att byta från en verksamhet till 

en annan.  

 

Trots särskilda insatser i skolan, bedömdes det att han behövde undervisas i en annan typ 

av skola. Det var så han kom i kontakt med Dammsdalsskolan. Hans skolgång började 

fungera bättre, han kunde fullfölja sin utbildning inom träningsskolans ramar. Efter skolans 

slut fick han sin egen bostad och började arbeta på daglig verksamhet.  
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4.2.1 Arbetet med Mikael 
Jag kom i kontakt med Mikael via hans personliga assistent som jag har känt sedan några 

år tillbaka. Vår första terapisession ägde rum i början av maj 2012 inne i Mikaels bostad. 

Rummet som vi fick disponera, är ett litet rum som är avsett för Mikaels personal då det 

fungerar som personalkontor och sovrum för nattarbetande personliga assistenter. 

 

När allting var förberett och attributen var på plats, började jag spela den inledande koden. 

Mikael kom in och satte sig på stolen. Framför honom var en s.k. grunduppställning av 

attributen. Detta innebär att han hade en virveltrumma och en vinklad cymbal placerad på 

var sin sida om trumman.  

 

Jag överräckte ett par trumstockar till Mikael, lade an inledningston till en kod och när 

svaret kom, i ett första trumslag, började vi agera tillsammans. Samverkan fungerade bra 

och vi fortsatte spela.  

 

Från första början observerade jag att han bara spelade på virveltrumman och inte på 

cymbalerna. Detta upprepades vid varje följande terapisession. Planeringen och utförandet 

av blåskoderna fungerade inte då Mikael satte blåsinstrumenten mot sin haka och blåste 

bredvid. 

 

Vad gällde sittställningen stadgades armbågarna på låren och hela överkroppen var böjd, 

och framåtlutad. Att spela på trumman och hålla i trumstockar krävde mycket energi. Jag 

observerade att hans axlar och armar var spända. När han fick använda mjuka klubbor eller 

trumvispar, spelade han ojämnt och ryckigt.  

 

Under följande träffar hade jag börjat låta honom använda en balansdyna och olika 

trumstockar med varierad storlek, vikt och längd. Vi hade våra träffar en gång i vecka 

under hela sommaren 2012.  
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När det gällde attributuppställningen hade vi under en lång period ett attribut åt gången, en 

trumma eller en cymbal. Så småningom började Mikael spela med två trumstockar. Vi 

spelade vanligtvis en kod med en virveltrumma i mitten. Steg för steg började jag 

introducera andra koder, några var alldeles för svåra i början men efter några terapi-

sessioner kunde Mikael lösa deras modell/logik och spela även dessa. Det var en kod, med 

en uppställning av två cymbaler och en annan, med en virveltrumma och en cymbal, som 

började fungera efter den tjugonde sessionen.  

 

I Mikaels fall var det svårt för honom från början att uppfatta cymbalen som stod vid sidan 

om trumman, den hamnade utanför synfältets periferi. Mikael spelade inte på cymbalen om 

jag ställde den vid sidan om virveltrumman. Jag försökte att flytta den så nära som möjligt 

men utan framgång. Efter den tjugonde träffen började han spela först på trumman, sedan 

på cymbalen.  

 

Det fungerade bra att spela på ena, högra sidan men när det var dags att flytta cymbalen till 

vänster och göra likadant var det stopp. Jag gav honom då en taggig gummiboll som jag 

placerade i hans högra hand och stocken i den vänstra. Den här gången var det mycket 

bättre, den vänstra sidan var igång och vi fortsatte att spela.  

 

Hittills har vi haft tjugosex terapisessioner som pågått från början av maj 2012. Under 

samtliga terapisessioner var Mikael alltid på bra humör och visade ett stort intresse. Detta 

bekräftades vid samtal med Mikaels godeman och även hans personliga assistent. De 

beskrev att Mikael utryckte sig positivt inför våra träffar och att det är ovanligt att han 

uppskattar nya aktiviteter.  

 

 

4.2.2 Resultat av arbetet med Mikael  
I detta avsnitt har jag valt att beskriva mina observationer, hur jag utifrån dessa utformat 

mitt arbete och vad detta gett för resultat.  
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I början av den första sessionen använde jag grunduppställning för att kunna analysera 

Mikaels agerande då han fick spela fritt. Jag lade märke till hans svaga stabilitet i kroppen, 

vilket syntes genom sittställningen. Jag uppmärksammade även initialt hans snäva 

perceptionsvidd. Han spelade bara på virveltrumman och inte på cymbalerna. Sidoskillna-

derna var påtagliga, hans höger sida var dominant. Hans rörlighet i överkroppen var svag 

och han hade en stel och instabil motorik. Mikael hade vissa problem med handfunktionen 

då han höll stockarna löst. Han hade från början svårt att lösa koduppställningarna. 

Andningskoderna fungerade inte. (Se första kolumnen i nedanstående tabell) 

 

Efter flertalet terapisessioner kunde jag observera förbättring av sittställningen då fötterna 

hade bra kontakt med golvet och ryggen var i stort sett rak och avspänd. Efter den tjugonde 

träffen började han spela först på trumman, sedan på cymbalen. Jag kunde även observera 

förbättringar vad gällde sidoskillnader, då Mikaels sittställning var stabilare och han 

spelade med båda händerna med jämnare styrka än tidigare. Hans överkropp fick jämnare 

och mjukare rörelser. Mikael blev även rörligare i sina handleder och handgreppet blev 

kraftigare. Hans auditiva perception förbättrades och han spelade tydliga och jämnare slag. 

Jag uppfattade honom som mera vaken i vårt gemensamma agerande. Blåskoderna började 

fungera, han blåste växelvis i två separata blåsinstrument med ganska jämn styrka. 

Helhetskoordinationen förbättrades. (Se kolumn två och tre nedan) 

 

Observationspunkter och analys Mikael 

Observations datum 120515 121021 130108 

Stabilitet 2 1.5 1 

Sidoskillnad 2 2 1.5 

Separata sidorörelser 3 3 2.5 
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Bålrotation 2 2 1.5 

Korsrörelse 2 2 1.5 

Handfunktion höger 2 2 1.5 

Handfunktion vänster 2 2 1.5 

Handled höger 3 2.5 2.5 

Handled vänster 3 2.5 2.5    

Perception 3 3 2.5 

Modell/logik 3 3 2.5 

Andningskoordination 3 2.5 2 

Helhetskoordination 3 2.5 2 

 

problemskala: 0 inga / 1 märkbart / 2 påtagligt / 3 extremt 

 

 

 

4.3 Fakta om Malin   
 

Malin föddes 1993. Hennes biologiska mor var inte kapabel att ta hand om henne p.g.a. sin 

funktionsnedsättning. Malin omhändertogs av Socialtjänsten omedelbart efter födseln och 

placerades i familjehem. Hennes fosterföräldrar hade kontakt med Barn- och ungdoms-

habiliteringen direkt vid hennes ankomst till dem. 
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Vid fyra års ålder gjordes det en omfattande utredning som fastställde AST-diagnos. Hon 

hade en försenad talutveckling och ett hyperaktivt beteende, det förekom även aggressiva 

utbrott. Skolgången började i vanlig klass med extra, tillsatta resurser. Efter nio år av 

grundskoleundervisning fortsatte hon sin skolgång på en annan ort. Hennes problematik 

och aggressiva utbrott gjorde det omöjligt för henne att fortsätta sin skolgång under de 

förutsättningarna. Det krävdes mera resurser för att Malin skulle klara både sin skola och 

boendet. Därför kom hon i kontakt med en särskild internatskola för barn och ungdomar 

med AST-diagnoser.  

 

 

4.3.1 Arbetet med Malin 
Malin träffade jag för första gången under mitt sommararbete som boendeassistent på en 

internatskola för barn och ungdomar med autism. Vid början av höstterminen 2012 frågade 

jag henne om hon kunde tänka sig att vara min adept och då tackade hon ja till det. Under 

hela höstterminen hade vi våra träffar en gång i veckan och för att kunna utföra detta fick 

jag låna ett rum på skolområdet där eleverna har sin taktilbehandling. 

 

Den första träffen hade vi i början av september. Hennes agerande var mycket aktivt, och 

hon slog hårt på både trummor och cymbaler samtidigt som hon log stort. Malin kunde lösa 

och spela alla koduppställningar som används vid observationer. Initialt under den första 

observationen såg Malin glad ut och vårt samspel blev etablerat från dag ett. 

 

Utifrån observationspunkterna hade Malin svårigheter med stabiliteten och sittställningen 

var instabil med fötterna uppdragna mot stolsbenen. Jag började med grunduppställningen, 

Malin fick arbeta med sin dubbelsidighet och perceptionsvidd. Jag placerade attribut i en 

läsriktningskod i en halvcirkel framför henne. Hennes ben fixerade jag med en extra boll 

som sattes mellan knäna. 
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Hennes rörlighet i överkroppen var svag och bålen följde inte hennes armrörelser. Hon 

blev trött när hon spelade läsriktningskoderna. Malin hade svårt att hålla den raka 

sittställningen. Hennes trumslag var svaga eller för kraftiga. Sidoskillnaderna var påtagliga 

och högersidan var dominant, separata sidorörelser påvisade även märkbar skillnad. 

Hennes samverkan och modell/logik var på en mycket bra nivå.  

 

Jag började ganska tidigt introducera balansredskap för henne i form av balansdyna och 

sittboll. Hon fick spela samtliga koder sittande på en pilatesboll. Även blåskoder 

kombinerades med agerande på balansunderlag. 

 

Något annat som jag noterade under mina terapisessioner med henne var hennes sätt att 

uttrycka känslor. En gång innan vi skulle sätta igång och spela sa hon till mig att hon var 

arg, vilket förstärktes med hennes kroppsspråk och andning. När vi satte igång vår session 

blev hon efter ett tag mjukare i sina rörelser och när det var dags att spela blåskoder, 

började hon le och skratta.  

 

Totalt hade jag 10 träffar med Malin under denna period. Under de två senaste träffarna 

satt hon mestadels på balansbollen med rak rygg, avslappnade axlar och fötterna i golvet. 

Hennes blick följde trumspelet och hon hade starkare armrörelser med fasta trumslag.   

 

 

4.3.2 Resultat av arbetet med Malin 
Det tog några sessioner innan hon började påvisa första förändringarna gällande hennes 

bålstabilitet. Efter att jag började låta henne använda balansdyna och pilatesboll satte hon 

båda fötterna i golvet. Efter fyra sessioner kunde jag se svaga förändringar i hennes 

sittställning. Hon började få en mer stabil och avslappnad kroppshållning. Denna tendens 

fortsatte under de följande sex gångerna under höstterminen 2012. 
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Efter att Malin fick arbeta med sin dubbelsidighet och perceptionsvidd genom att jag 

placerade attribut i en läsriktningskod i en halvcirkel framför henne. Hennes ben blev 

fixerade med en extra boll som sattes mellan knäna och både hennes KFU och 

bålrotationen blev mera stabila, hennes axlar ”sjönk ner” och började vara mer 

avslappnade. Armrörelser mjuknade upp och blicken följde trumslagen. (Se kolumn två 

och tre nedan) 

 

Observationspunkter och analys Malin 

Observations datum 120927 121115 130110 

Stabilitet 2 1.5 1 

Sidoskillnad 1.5 1 1 

Separata sidorörelser 1.5 1 1 

Bålrotation 2 1.5 0 

Korsrörelse 1 1 1 

Handfunktion höger 1 1 0 

Handfunktion vänster 1 1 0 

Handled höger 1 1 0 

Handled vänster 1 1 0 

Perception 1.5   1 1 

Modell/logik 0 0 0 
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Andningskoordination 2 1.5 1 

Helhetskoordination 2 1.5 1 
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5  Resultatsammanfattning och diskussion 

 

 

 

Under det praktiska arbetet har jag fått många insikter gällande FMT-metoden och arbetet 

med adepter. Båda adepterna hade liknande diagnoser men olika personliga förutsättningar. 

Detta har lett till att jag hela tiden fått ställa mig frågor kring hur mitt arbete behöver 

anpassas efter adeptens förutsättningar, vilka verktyg och hjälpmedel som kan vara till 

hjälp. 

 

Initialt i terapin använde jag mig av observationspunkter. Utifrån de observationspunkter 

som finns att tillgå, kan terapeuten exempelvis observera att personer som har problem 

med sensorisk integration, har sämre motoriska färdigheter. De kan ha svårt att bedöma 

avstånd mellan olika attribut som används vid en FMT-observation och även svårt att 

anpassa styrkan i trumslaget, vilket i sin tur resulterar i dåligt avvägda arm-, handrörelser 

och klumpigt agerande. Detta kan visa sig genom att trumslagen kan bli antingen för svaga 

eller med full styrka. När det gäller både Mikaels och Malins agerande under de första 

FMT-sessionerna överensstämmer det med agerandet som finns hos personer med 

störningar i den sensoriska integrationen (s. 25, 26, 29, 30). 

 

Vad gäller Mikael så kan hans svaga muskulatur i rygg och säte vara en del av orsaken till 

hans rörelsemönster. Det verkade som om trumspelet krävde mycket energi. För att kunna 

kompensera detta, spände han sina axlar och armar.   

 

En annan tanke som kom fram under sessionernas gång, gällde hans auditiva perception. 

Det märktes att vissa ljud från trumspelet efter trumstocksbyte, uppfattades sämre än andra. 

Alla otydliga, svaga ljud från t.ex. mjuka klubbor eller trumvispar ledde till att själva 

trumspelet var ojämnt, ryckartat. Denna fundering kan stämma överens med Mikaels 
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tillstånd då hans talförmåga inte är utvecklad och detta har enligt Hjelm ett samband med 

störningar i den auditiva perceptionen (s. 15). Jag uppfattade även att Mikael hade 

svårighet i sin visuella perception då det kändes att han inte uppfattade separata föremål, 

det var som om inte hade funnits i hans synfält. 

 

De råd och rekommendationer som jag fick av mina handledare efter visningen av mina 

första terapisessioner med Mikael, ledde till att jag började arbeta med en trumstock och ett 

attribut. Detta gjordes i syfte att etablera en trygg kommunikation mellan oss och för att 

adepten skulle bli medveten om att det är han som styr vårt spel.  

 

Jag började använda en balansdyna för att förbättra Mikaels sittställning, KFU. Den andra 

målsättningen var att genom användning av olika trumstockar med varierad storlek, vikt 

och längd, försöka stimulera hans auditiva sinnesintryck och perceptionsförmåga. 

 

Malins grundproblem var som jag uppfattade det svag KFU, bålstabilitet och svag 

bålrotation så jag fokuserade på att bearbeta dessa funktioner. Detta skedde bl.a. genom 

användandet av balansboll (s. 28).  

 

Gemensamt för de båda är deras svaga bålstabilitet och KFU. De största förändringarna 

hos dessa adepter var just i dessa funktioner (s. 25, 29). Vad gäller Mikael 

uppmärksammande jag även förändringar i den auditiva perceptionen då han kunde ha 

etablerad kontakt med mig via det tydliga trumspelet och samspelet. Hans avläsnings-

förmåga när det gäller modell/ logik utvecklades under terapins gång då han började 

uppfatta två olika skilda attribut och att växelspela på dem (s. 25). Detta i sin tur tyder på 

en utveckling av den visuella perceptionsvidden (s. 15).  

 

Gemensamt för adepterna var att deras humör blivit påverkat till det bättre. Malin lämnar 

alltid terapisessionerna i ett glatt tillstånd. Mikaelas personliga assistent säger att han blivit 

lugnare och att han tydligt uttrycker glädje över sitt deltagande i FMT, vilket i hans fall är 
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ovanligt då han sällan visar intresse eller glädje för nya aktiviteter (s. 24).  

 

Vad gäller min egen utveckling så har jag lärt mig mer och mer att se människan men 

genom FMT-glasögon och anpassa mitt sätt efter det jag ser. 
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6  Slutsats 
 

 

 

Min frågeställning i det här arbetet var: Hur kan arbetet med FMT användas för att 

utveckla adepternas funktioner? 

 

Genom mitt praktiska arbete som pågick under sommar- och höstperioden 2012, kunde jag 

se stegvisa förändringar i mina adepters agerande. FMT-metodens struktur och 

uppbyggnad ger möjlighet och skapar förutsättningar för det ömsesidiga samspelet som 

uppstår mellan adept och terapeut. Denna interaktiva kommunikation skapar grund för 

utveckling av rörelserepertoaren hos adepten. Denna utveckling har jag tydligt kunnat se 

hos båda av mina adepter. 

 

Ytterligare en erfarenhet som jag upplevt med arbetet med adepterna är den skillnad 

gällande vilken tid de har behövt för att åstadkomma en viss utveckling. En viktig lärdom 

är att vänta, så kommer utvecklingen så småningom. Att inte som terapeut lägga vikt vid 

tidsbegreppet, och förvänta sig en viss utveckling på en viss tid, utan förstå att det är 

adeptens resa dit som är relevant. 
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