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Sammandrag 

Det är inte alltid vi uppmärksammar dem! De tysta blyga barnen som inte vill prata eller 

leka. Svårigheterna upptäcks oftast när barnet börjar förskolan/skolan, på den ”offentliga 

arenan”. En liten procent av dessa blyga barn utvecklar funktionshindret Selektiv mutism 

(Ringler 2005, s. 15). Selektiv mutism är ett funktionshinder där barnet inte talar med 

vuxna eller andra barn, oftast i förskolan/skolan. Barnen får svårigheter i skolarbetet och i 

kamratrelationer. 

Syftet med examensarbetet har varit att beskriva FMT (Funktionsinriktad Musikterapi), 

dess historik i korthet, min egen bakgrund och hur jag praktiskt gått tillväga under min 

utbildningstid i FMT- arbetet med två barn, som båda hade Selektiv mutism. Min 

förhoppning är att examensarbetet kommer att väcka ett intresse och bidra till kunskap om 

funktionshindret. Syftet är också att visa på hur FMT kan vara en möjlighet till stöd och 

utveckling. Kunskap som gör att fler vill söka FMT, som stöd och hjälp till sina barn.    

I min slutsats har jag kommit fram till att barnens förmåga till samspel har utvecklats. De 

fick större förmåga till en icke-verbal kommunikation genom att de i FMT- metoden gavs 

möjligheter att bearbeta kropps- och rörelsemönster. 
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1  Inledning 
Jag skulle vilja höra barnens röster och skratt klinga högt i leken, se deras stolta glada 
ansikten när de ropar på mig, fröken, titta vad jag kan! 

 
1.1  Syfte och frågeställning 
Mitt syfte med detta examensarbete har varit att fördjupa mina kunskaper om FMT-

metoden samt att undersöka på vilket sätt den kan påverka barn som har diagnosen 

Selektiv mutism. 

Barn som har Selektiv mutism har ofta svårigheter inte bara med det verbala talet utan 

även med sitt kroppsspråk. Deras kroppsspråk är ofta stelt och stumt. I FMT 

(Funktionsinriktad MusikTerapi) ges barnet möjlighet att bearbeta kropps och 

rörelsemönster för att genom kroppen ge hjärnan nya erfarenheter som initierar utveckling. 

Min frågeställning är på vilket sätt FMT-metoden kan vara ett stöd för barn med diagnosen 

Selektiv mutism i deras utveckling. 

 

1.2  Upplägg/disposition 

Jag har i detta examensarbete beskrivit bl.a. musikterapins historia, FMT-metoden och vad 

Selektiv mutism är. Jag beskriver arbetet med två pojkar som jag arbetat med i FMT, med 

efterföljande resultat, diskussion och slutsats. 

Då jag arbetar på en grundskola, sedan lång tid tillbaka, kände jag många barn som skulle 

kunna få stöd i sin utveckling av FMT. Av de sju barn jag arbetat med i FMT valde jag att 

skriva om Henric och Andre. Jag vill tacka barnens föräldrar för att de gett mig 

möjligheten att få arbeta med deras barn. Jag har lärt mig mycket om deras svårigheter och 

jag känner en stor ödmjukhet inför framtiden i arbetet med FMT och barn med olika 

funktionshinder. 
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2  Bakgrund  

Musik har alltid varit en viktig del av mitt liv på olika sätt. Hur betydelsefull musiken varit, 

blev jag egentligen inte medveten om förrän sent i livet, när jag läste ”Musik och 

specialpedagogik” vid Örebro universitet 2004.  Första uppgiften i denna kurs var att 

skriva en kort reflektion om musik som påverkat och följt oss under våra liv. I och med 

denna uppgift blev jag medveten om hur starkt musiken påverkar våra minnen och 

associationer. 

Efter gymnasiet utbildade jag mig till fritidspedagog. Ett yrke med möjligheter att 

kombinera intresse och engagemang för människor i olika åldrar, med mina intressen och 

kunskaper i musik och bild. Jag har under trettio års tid arbetat med barn och har haft 

mycket nytta och glädje av dessa båda ämnen.  

Det som gjorde att jag kom att söka mig till utbildningen i FMT var att jag vid ett tillfälle 

fick gå en kurs hos Roland Forsberg som då var musikterapeut på Folke 

Bernadottehemmet i Uppsala. Kursen handlade om hur man med hjälp av 

musikterapeutiska metoder kunde stödja barn med funktionsnedsättningar. Dagarna blev 

otroligt lärorika. Jag fick kunskaper och insikter i hur man kunde använda musik för att nå 

utveckling. Efter detta drömde jag själv om att kunna arbeta med musikterapi.  

Våren 2005 gjorde jag ett studiebesök hos Anita Granberg, FMT-terapeut, och som 

doktorerade med avhandlingen ”Det måste få ta tid”. En studie som handlar om 

musikterapeuters arbete i skolan. Hon arbetade då i Vansbro med MUISK (MUsik Inför 

SKolan) men också individuellt med FMT-metoden med de barn som var i behov av 

särskilt stöd. Jag blev oerhört imponerad av hennes arbete och när hon efteråt frågade om 

jag skulle söka till utbildningen, blev mitt svar att jag var för gammal och att jag inte heller 

kunde spela piano. Hon sa att jag kunde lära mig det! 

Hösten 2005 började jag lära mig spela piano och drömde om den dag då jag kanske skulle 

vara redo att börja utbildningen i FMT vid Musikhögskolan Ingesund. Hösten 2008 blev 

jag antagen till första året. En lång resa hade nått sitt slut och framför mig låg ytterligare en 

ny spännande och lärorik resa. En resa med slutmålet att bli FMT-terapeut. 
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2.1  Vad är Musikterapi 
Musik och terapi. Två yrkesområden som blivit ett, musikterapi. I musikterapin blir 

musiken ett redskap och en möjlighet att bearbeta psykiska och fysiska svårigheter och 

som i förlängningen kanske ger ett bättre fungerande liv. Den definition Even Ruud har 

som grund i sitt arbete är att ”Musikterapi är användandet av musik för att ge nya 

handlingsmöjligheter” (Ruud 1990, s. 24). 

 

2.2  Musikterapins historia 

Musikterapin har med en bred tolkning, rötter långt tillbaka i tiden, så långt som ända till 

Bibeln. Egyptiska medicinska papyrusrullar, religiösa texter, grekisk medicinsk praxis, 

skapelseberättelser, mytologi, magi och stamberättelser (Horwits, Bojner  2005, s. 57). I 

början av 1800 talet användes musiken som underhållning och avslappning på 

västerländska sjukhus för att stödja patienters konvalescens. Läkarna hade tankar om att 

musiken kunde påverka inre kroppsliga funktioner samt minska trötthet och stress 

(Horwits, Bojner 2005, s. 57). 

 På ett psykiatriskt sjukhus i Tyskland, Illenau i närheten av Dresden, i slutet av 1800-talet, 

spelade musiken en framträdande roll i behandlingsprogrammet. Historikern Cheryce 

Kramer har studerat arkiv, dagböcker, journaler och medicinska rapporter från detta 

sjukhus (Ruud  2001, s. 24). Sjukhuset hade både kör, blåsorkester och kammarorkester 

som leddes av en heltidsanställd musikledare. Musikerna hade ett nära samarbete med 

läkarna. All musik skulle godkännas av läkarna. Musikstilen kännetecknades av ett 

undvikande av kromatik, d.v.s. användandet av stigande och fallande halvtonssteg. Alltför 

komplicerade harmonier eller för romantiska teman undveks också. Idealet var 

Mendelssohns musik. Filosofin bakom detta projekt var att läkarna trodde att det fanns ett 

organ i själen ”Gemuth” som var särskilt mottagligt för estetisk påverkan och som 

koordinerade och förenade kropp och själ (Ruud 2001, s. 24). 

Den moderna musikterapin började utvecklas direkt efter andra världskriget. Musiken 

användes för att rehabilitera återvändande krigsveteraner. Läkarna och musikanterna 
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försökte förstå musikens medicinska, terapeutiska och psykologiska bakgrund, och hur 

musik kunde anpassas till olika ändamål. Medicinare försökte få bevis för musikens 

effekter. Flertalet musikterapeutiska kurser hölls. Den första akademiska kursen startade 

1946 på universitet i Kansas, USA. En nationell förening för musikterapi startade 1950 i 

USA, Nationell Association of Music Therapy, NAMT. År 1971 bildades American 

Association of Music Therapy, AAMT. 

Begreppet musikterapi omtalas i Sverige, som en planlagd musikverksamhet med vissa 

bestämda mål, i mitten av 1900-talet. Två former omnämns; ”pedagogisk musikterapi” och 

”klinisk musikterapi”. Den pedagogiska musikterapin kom att dominera. 1974 hölls en 

första kort kurs i musikterapi i Sverige. De som föreläste kom från våra skandinaviska 

grannländer Norge, Danmark och Finland, där man kommit längre på musikterapiområdet. 

Föreläsarna från våra Nordiska grannländer hade fått utbildning i musikterapi i USA och 

England (Granberg 2007, s. 20). 

Samma år bildades Svenska förbundet för musikterapi (SFM). Förbundet hade som första 

huvuduppgift att verka för utbildningar i musikterapi. Förgrundsfigurer i förbundet var 

musikpedagoger. Dessa pedagoger utvecklade verksamheter för barn med olika 

funktionsnedsättningar. Flera nya arbetsområden och inriktningar som musikpsykoterapi 

och Funktionsinriktad musikterapi (FMT) kom att växa fram (Granberg 2007, s. 20). År 

2000 ombildades förbundet och kallades Förbundet för Musikterapi i Sverige (FMS). 

De nordiska länderna kom att gå sina egna vägar. I Sverige ledde detta till att olika skolor 

och inriktningar bildades och utvecklades. Den första utbildningen i musikterapi startade 

vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 1981, på initiativ av Kurt Lindgren (Granberg 

2007, s. 20). Vid Sjöviks folkhögskola startades 1985 en folkhögskolekurs i musikterapi 

och pedagogik. Denna utbildning är numera nedlagd (Anita Granberg, 2011-02-15). 

Lasse Hjelm utvecklade och startade utbildning i Funktionsinriktad musikterapi 1987 vid 

musikterapiinstitutet i Uppsala. Ett år senare startades samma utbildning vid Musik-

högskolan Ingesund (Hjelm 2005, s. 16). 

De akademiska utbildningarna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och 

Musikhögskolan Ingesund ger professionell kompetens att arbeta med musikterapi. Det 
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finns idag ett ökat intresse inom landsting och olika skolformer som ser musikterapi som 

ett betydelsefullt komplement till ordinarie verksamhet (Granberg 2007, s. 21). 

 

2.3  FMT-metoden 

Den funktionsinriktade musikterapin är utformad och utvecklad av Lasse Hjelm. Han 

utarbetade denna metod när han i mitten av -70 talet fick uppdraget att arbeta på Folke 

Bernadottehemmet i Uppsala, på en enhet där barn och ungdomar med CP-skador, 

rörelsehinder, var inskrivna. Uppdraget gällde musiktimmar. Lasse Hjelm som då arbetade 

på musikskolan i Uppsala, blev ombedd att ta detta uppdrag. Han beskriver denna situation 

i sin bok ”Med musik som medel” så här:  

”Min chef, musikskolans rektor Rolf Ek, hejdade mig i korridoren. Han hade ett brev i handen och sade, med 

ett leende på läpparna: - Lasse, du som är annorlunda – åk upp och titta på det där” (Hjelm 2005, s. 37). 

Hjelm kom att börja arbeta på Folke Bernadottehemmet. Han ville inte arbeta med musik 

på ett traditionellt sätt. I sin bok skriver han att tankarna snuddade vid musikterapi men att 

den då skulle utföras individuellt med varje elev utifrån vars och ens egna förutsättningar. 

Det fanns hos honom en övertygelse att det hos alla alltid finns en vilja till samverkan 

oavsett funktionsnivå. En samverkan där inget fick vara rätt eller fel och ingen bedömning 

skulle göras. Livet skulle ses som en mognadsprocess, en utveckling. Arbetet på Folke 

Bernadottehemmet (1975–1989) tog fart och det var här han i huvudsak kom att utveckla 

sin metod som blev accepterad som ”en ny behandlingsmetod”. Den fick namnet 

Funktionsinriktad musikterapi. FMT-metoden har också företrädare exempelvis i Finland, 

Tyskland, Spanien och Japan. 

FMT är en metod där man förebygger, stödjer och stärker människors fysiska, psykiska, 

emotionella och intellektuella utveckling. I arbetet med FMT kan den som får behandling 

utveckla, med hjälp av eget agerande, mer komplicerade funktioner som exempelvis talet. 

 FMT utförs alltid individuellt och helhetsperspektivet är viktigt. Musiken används som ett 

redskap och är inte ett mål i sig. Utgångspunkten är människan som åstadkommer en 

rörelse, ett handlande, en kommunikation och ett socialt samspel. FMT enligt metoden är 



8	  
	  

ickeverbal. Kommunikationen sker genom musiken. Musiken ger stöd och används som 

beetendeförstärkning. Det förekommer inga instruktioner, inga kommentarer och inga 

anvisningar ges. Individen ges utrymme och möjligheter till egna initiativ. 

Musikterapeuten skapar förutsättningarna och möjligheter för adepten, den som får FMT, 

till egna spontana handlingar. Kroppsspråket hos terapeuten är nedtonat och ögonkontakt 

undviks under spelmomentet för att undvika styrning från terapeuten.                                                                            

Rummet är enkelt och sparsamt inrett för att undvika onödiga intryck som kan distrahera 

individen. Varje terapistund varar högst 20 minuter och sker en gång i veckan under 

vanligtvis en 10-veckorsperiod då en utvärdering görs med berörda. Därefter kan FMT 

erbjudas igen om man kommer överens om det. Det är viktigt att ge individen tid, att 

processen inte forceras och att individen ges möjlighet att utvecklas utifrån egna 

erfarenheter. Det är i terapisituationen förändringar kan initieras och uppstå. Effekterna av 

terapin vidmakthålls genom upprepning och återupprepning. Det sker en inlagring i 

individens hjärna. Aktiviteten i FMT leder till nya erfarenheter som kan användas utanför 

terapisituationen (Smideman, 2010-10-26). 

Hjelm förtydligar själv genom följande beskrivning, byggd på sin erfarenhet 

- att med musik främja en fördjupad koncentration kontra avspänning 

- att genom musik skärpa uppmärksamheten och stärka uthålligheten 

- att med musikaktiviteter i samspel öka individens självkänsla och därigenom stärka 

självförtroendet 

- att med musik främja en utveckling med mål att mera aktivt kunna ge uttryck för 

känslor och upplevelser 

(Hjelm 2005, s. 193) 
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2.3.1  MUISK 

MUISK –MUsIk Inför SKolan, är en upplevelsebetonad musikverksamhet som Lasse 

Hjelm utformade. Tanken var att det skulle vara en ”tillrättalagd musikverksamhet” för 

sexåringar som en förberedelse inför skolstarten. Barn är inte alltid lika väl utvecklade 

inom alla områden. Är barnet efter på ett område kan det få oanade konsekvenser för 

barnets helhetsutveckling (Hjelm 2005, s. 142).  MUISK skulle vara en lekfull samvaro 

som utmärktes som ”minimalt verbal” (Hjelm 2005, s. 141). Lasse Hjelm ville att insatser 

skulle göras på ett tidigt stadium för att undvika svårigheter för barn i skolan. En väl 

strukturerad, genomtänkt musikverksamhet på musikterapeutiska grunder, som stödjer 

barns motoriska och sociala utveckling (Hjelm 2005 s. 137). MUISK som är en 

gruppverksamhet, skulle om så behövdes för något/några barn, följas upp individuellt med 

FMT. 

MUISK är en musikverksamhet med sånger, rörelser samt användande av enkla 

rytminstrument. Hela kroppen och alla sinnen används. Den som leder musiken spelar 

piano och sjunger. Informationen sker i sångerna med hjälp av en ”spegel” d.v.s. en person 

som gör rörelser som barnen läser av. Sånger och rörelser byggs successivt upp under 

ungefär tio veckors tid. Musikprogrammet bygger på igenkännande, upprepning och 

återupprepning. Tanken med sångprogrammet är att barnen skall ges tillfälle att utveckla 

en kroppslig trygghet, d.v.s. en god kontroll över den egna kroppen, en rik rörelserepertoar. 

I gruppverksamheten utvecklas också förmågan att fungera i ett socialt sammanhang 

(Hjelm 2005, s. 143).   

MUISK bygger på förmågan att läsa av omgivningen. I musikverksamheten bearbetas och 

utvecklas uppmärksamheten, förmågan att härma och tolka omgivningen och att själv bli 

förstådd vilket behövs för att kunna ta emot och bearbeta information. Genom 

musikupplevelsen skapas en positiv attityd till musik och tillfällen att stödja barnets 

helhetsutveckling utifrån deras egen utvecklingsnivå. (Hjelm 2005, s. 141–147).  

MUISK kan även anpassas till särskola och träningsskola. Metoden kan enligt Hjelm även 

anpassas och användas inom dagcenterverksamhet och inom äldrevården (Hjelm 2005, s. 

147). 
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2.3.2  Musiken och instrumenten i FMT 

Det som bland annat skiljer denna metod från andra musikterapiformer är att det inte 

förekommer någon improvisation eller något konstnärligt uttryck. Musiken består av enkla 

komponerade melodislingor, som är uppbyggda och harmoniserade för individer på olika 

utvecklingsnivåer. Musikslingorna är ett tjugotal till antal. De är konstruerade så att de 

bygger upp en spänning harmoniskt eller rytmiskt, som påverkar och ger utrymme för 

samspel och som skall locka till svar på slag- eller blåsinstrument. Till varje melodi hör en 

specifik uppställning av instrument. Inom FMT kallas varje melodi med tillhörande 

specifika uppställning av instrument för ”kod”.  Genom återupprepning av koderna skapas 

trygghet som ger individen nya handlingsmönster och förutsättningar för vidare utveckling. 

Individen löser ett problem, terapeuten bekräftar det önskade resultatet, individen upplever, 

upprepar och befäster nya kunskaper. Nya moment och nya funktioner automatiseras. 

Individen blir bekräftad genom musiken och självförtroendet stärks. Arbetet kräver 

koncentration  med att bearbeta sidoskillnader, obalans i kroppen, andning och 

problemlösningar. Därför finns det också koder som inte förutsätter någon aktivitet från 

individen. En av koderna innehåller två slaginstrument där man arbetar med 

parförhållande, tid och rumsuppfattning. Det finns exempelvis också koder där en individs 

andningsfunktioner bearbetas genom specialpreparerade flöjter och andra blåsinstrument, 

s.k. ACME-instrument (blåsinstrument med olika läten som t.ex. anka, duva, kråka, 

tågvissla). Trumstockarna är i olika storlek, material och utseende för att på olika sätt ge 

perceptuell stimulans (s. 15).  Slaginstrumenten som adepten använder är virveltrummor, 

cymbaler och ramtrummor som är justerbara i olika höjder och vinklingar. Terapeutens 

instrument är piano. Instrumenten ger vibrationer och stimulans till det centrala 

nervsystemet som i sin tur skickar signaler till hjärnan som har att bearbeta, förändra och 

utveckla. 

 

2.3.3  Tillämpning av FMT metoden 

Rummet förbereds vanligtvis med en uppställning av en virveltrumma och två cymbaler. 

Virveltrumman sätts i fokus, mittemot terapeuten, och en cymbal sätts på vardera sidan om 
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virveltrumman. En stol är placerad i foccus i förhållande till terapeuten.  När adepten 

kommer in i rummet, spelar terapeuten en melodislinga som endast används som en början 

eller avslut på terapistunden. Adepten sätter sig och erbjuds samspel genom att terapeuten 

ger adepten en eller två trumstockar och slår an ett ackord. Kommunikationen kommer 

igång när adepten t.ex. slår på virveltrumman och bryter tystnaden. Slaget bekräftas av 

terapeuten och samspelet kommer igång. I samspelet har terapeuten möjlighet att observera 

hur adepten agerar. Utifrån adeptens agerande, spelar terapeuten olika melodislingor och 

ställer upp olika instrumentuppställningar. Inom varje uppställning görs förflyttningar av 

instrumenten för att observera adeptens rörelsemönster och vidare för att genom dessa 

förflyttningar, bearbeta de funktioner som adepten behöver utveckla. Kanske adepten har 

en svag vänster sida som denne behöver ges möjlighet att bearbeta. I första skedet är det 

viktigaste för adepten att bli bekräftad och för terapeuten att bekräfta och samspela.  

Terapeuten följer alltid adepten i samspelet. Via koderna stimulerar terapeuten adepten 

vidare i hans/hennes funktions- och utvecklingsnivå. Musiksessionen genomförs i korta 

sekvenser med omflyttning av instrument och byte av trumstockar. Det primära är att 

upprätthålla adeptens motivation. Upprepning sker men inte för att öva utan för att ge 

bekräftelse till individen. Varje musikalisk upprepning är unikt. Någon liten förändring 

sker och i den förändringen får hjärnan/kroppen ny information att bearbeta. Motivationen 

hålls vid liv och utvecklingen leds framåt. 

 

2.3.4  Observationspunkter 

En observation görs utifrån för FMT specifika observationspunkter. Musikterapeuten får 

då en uppfattning om adeptens grundförutsättningar utifrån en normal, allmän funktions- 

och utvecklingsnivå. Utifrån observationen bedömer musikterapeuten bl.a. förmågan till 

samverkan, kroppsstabilitet, sidoskillnader, hand- och handledsfunktioner, perception, 

bålrotation, andningsfunktion, samt individens förmåga att lösa modell/logik (Hjelm 2005, 

s. 204). 
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Samverkan                                                                                                                           

De viktigaste förutsättningarna för att våga samverka, är trygghet och tillit. En trygg och 

känd miljö ges i terapitillfället, där ramarna är de samma. Tillit till terapeuten får adepten 

då utmaningarna är individuellt anpassade utifrån funktions- och utvecklingsnivå. 

Terapeuten observerar förmågan att förstå och tolka det som sker i terapirummet. Svarar 

adepten på terapeutens handling i relation till vad som förväntas? Terapeuten ger an en ton 

på pianot och inväntar svaret från trummorna, cymbalerna eller blåsinstrumenten. 

Terapeuten bekräftar svaret. Detta är ett exempel på en ickeverbal kommunikation. 

Förutsättningar för att kunna fungera i andra sociala sammanhang och grundläggande i en 

individs emotionella och kognitiva utveckling (Smideman 2010-10-26). 

Stabilitet                                                                                            
Inom FMT används begreppet KFU, som står för, Känsla För Underlaget. Ett 

grundläggande begrepp för hur en individ sitter och står. Har adepten en väl fungerande 

sittställning med båda fötterna i golvet?  Hur gör adepten i terapisituationen där det krävs 

att flera muskelgrupper samarbetar? Försöker denne på olika sätt kompensera genom att 

t.ex. med ena handen hålla sig i kanten på stolen, eller stötta upp kroppen med hjälp av 

fötterna. Har adepten en för situationen rätt anpassad muskeltonus? Musklernas tonus 

(spänning) är nervsystemets förmåga att koppla in ett lagom antal motoriska enheter utifrån 

vad som är lämpligt i den rörelse som skall utföras. Hur individen fördelar tonus till olika 

muskelgrupper har stor betydelse för kroppshållning och som utgångsläge för rörelser 

d.v.s. för vad som kallas den posturala kontrollen, en rad reflexer som har betydelse för 

kroppens och extremiteternas hållning samt för individens förmåga till adekvat 

rumsorientering (Larsson 2000, s. 158). 

Sidoskillnader                                                                                                                     
Terapeuten observerar vilken hand  adepten helst använder. Är skillnaderna stora? På 

vilket sätt använder adepten sin höger respektive vänster hand? De flesta människor är 

oftast högerhänta och detta beror på att den vänstra hjärnhalvan har en motorisk dominans 

och för vänsterhänta gäller omvänt förhållande. För högerhänta är de dominanta språkliga 

funktionerna oftast representerat i vänster hjärnhalva. Av alla vänsterhänta är det cirka 

sjuttio procent som också har sin språkliga dominans i vänster hjärnhalva. Resten av 

vänsterhänta har den språkliga dominansen i höger hjärnhalva eller fördelat i båda 
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hjärnhalvorna. Skillnaderna gör att hjärnan kan ”specialisera” sig på olika typer av 

information och att reagera effektivt på denna (Eriksson 2001, s. 155). Är skillnaderna för 

stora kan det ge svårigheter med balansen (Hjelm 2005, s. 205). Enligt Lasse Hjelm är det 

tämligen vanligt i skolvärlden. Barn med liknande svårigheter upplevs ofta av läraren som 

ojämna, ibland ”bäst”, ibland ”sämst” (Hjelm 2005, s. 205). Det medför en energiförlust 

för barnet och en orsak till att rörelseaktiviteterna blir mer komplicerade. Perceptionen blir 

en osäkerhetsfaktor för individen då omvärlden, höger respektive vänster sida står på olika 

plan (Hjelm 2005, s. 205). Följden blir att det blir svårt att arbeta med båda sidor samtidigt, 

d.v.s. att kunna arbeta liksidigt. Inom FMT kan man bearbeta sidoskillnader genom att 

göra olika instrumentuppställningar på höger respektive vänster sida (Hjelm 2005, s. 206), 

men också genom att arbeta med en s.k. dubbelklubba. Två trumstockar som gjorts till en 

och där adepten håller trumstocken med båda händerna. 

Separata sidorörelser                                                                                                       
Kan adepten göra olika samtida rörelser? Ibland behöver vi kunna göra olika saker 

samtidigt. Ett exempel på separata sidorörelser är, när vi ska skriva med ena handen och 

hålla fast boken med den andra. Det krävs en god kroppsstabilitet samt en bred perceptuell 

kontroll av rörelser för att det skall fungera (Hjelm 2005, s. 206). 

Bålrotation                                                                                         
Bålen är kroppens mittpunkt. Det kan ses som att den delar kroppen i två system, det nedre 

med ben och fötter som står för stabiliteten och det övre, med bröstkorgen, skuldrorna, 

armarna, halsen och huvudet. Två system med olika funktioner som behöver samverka för 

maximal kroppslig rörlighet och funktionalitet (Larsson 2000, s. 131). De två systemen 

skall kunna fungera tillsammans men också oberoende av varandra. För att vrida på 

huvudet behöver inte den nedre delen av kroppen följa med. Enlig Hjelm har individer med 

försenad bålrotation ofta vissa inlärningssvårigheter, oftast språkliga sådana. (Hjelm 2005, 

s. 206). 

Perception och motorik                                                                                                         
I FMT ges individen möjlighet att arbeta med och bearbeta olika sinnesintryck. 

Instrumenten har olika klang och vibrationer. Trumstockarna adepten arbetar med har olika 

tyngd och tjocklek som gör att de känns och låter olika. Muskler och leder sträcks och böjs.  
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Hela kroppen behöver engageras eftersom terapeuten ändrar instrumentens uppställning, 

adeptens sittande och stående. Sinnesintrycken tolkas och bearbetas av hjärnan utifrån 

individens utvecklingsnivå och tidigare erfarenheter. Perception är hjärnans tolkning av 

sensoriska intryck från ögat (visuellt), örat (auditivt), känseln (taktilt), muskler och leder 

(proprioceptivt) samt balanssinnet (vestibulärt). Grundfunktioner som behövs för att kunna 

uppfatta, urskilja, lokalisera, diskriminera och tolka omgivningen på ett adekvat sätt 

(Hjelm 2005, s. 210). Gunnar Smideman har i en föreläsning uttryckt det som att vi 

utvecklar vår motorik genom sensoriken och sensoriken utvecklar vi genom motoriken 

(Smideman 2009-10-28). Det sker även en ”känslomässig färgning” i vårt medvetande, 

som beroende på vilken slutsats vi dragit av aktiviteten som gör att svaret (ny aktivitet) blir 

individuellt. Smideman talar också om funktionernas enhetscirkel ”Perception, motorik, 

emotion, och kognition” som är varandras förutsättning för ett funktionellt samspel 

(Smideman 2010-10-26). 

Andning                                                                                                                              
Andningen syresätter vårt blod som påverkar vår kropp och hjärna. Hur andas adepten? 

Hur blåser hon/han i blåsinstrumenten? Genom att arbeta med ”blåskoderna” kan 

terapeuten bearbeta en individs andnings- och lungkapacitet. Orkar adepten kanske endast 

blåsa en mycket kort stund?. Genom ACME instrumenten aktiveras även munmotoriken 

vilket påverkar muskler som styr tungan och i en förlängning talet (Hjelm 2005, s. 99). 

Modell logik                                                                                                                         

Terapeuten avläser här adeptens förmåga till problemlösning där det behövs en motorisk 

planering och en kognitiv förmåga för att kunna överblicka och analysera situationer. Har 

adepten förmågan att avläsa rummet, de i FMT utplacerade instrumenten, helt utan 

instruktioner eller anvisningar. Hittar hon/han strukturen i de modeller som ställs upp. 

Utifrån tidigare kända uppställningar kan adepten förstå hur nya uppställningar av 

instrument kan utnyttjas. (Hjelm 2005, s. 209). 

Helhetskoordination                                                                                                               

Med helhetskoordination avses en individs förmåga att anpassa kroppen till kommande 

aktivitet, att kunna utnyttja sin balans och gravitationskänsla på ett koncentrerat och 
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energianpassat sätt. Att, kunna samordna rörelser och andning på ett för uppgiften anpassat 

sätt (Hjelm 2005, s. 211). 

 

2.3.5  Teoretisk anknytning 

Hjelm grundade FMT-metoden utifrån Jean Piagets utvecklingspsykologiska teorier, 

Gunnar Kyléns teorier om begåvningens utveckling och begåvningsnivåer, teorier från 

Britta Holle om den sensomotoriska utvecklingen samt i hög grad Jean Ayres teori om 

sinnesintegrering.  

Gunnar Kylén, docent i psykologi 1974, professor i pedagogik 1994, har forskat i 

begåvning och begåvningsnedsättning och dess konsekvenser. Han har också på olika sätt 

varit engagerad i Handikappinstitutet. Britta Holle, dansk sjukgymnast, gymnastiklärare 

och författare, har arbetat med normal och utvecklingshämmade barn. Hon menar att det 

gäller att stimulera barnet så att det själv arbetar konstruktivt på sin egen nivå.  

Jean Piaget, schweizisk barnpsykolog och forskare (1896–1980). Han studerade hur barns 

tänkande utvecklas framför allt med hjälp av barnobservationer. Piagets utvecklingsmodell 

utgör en beskrivning av den intellektuella utvecklingen från den tidiga barndomens enkla 

sensomotoriska aktivitet och fram till den vuxnes abstrakta tänkande. Han menade att 

människan föds som en social varelse som är medfött nyfiken och kan imitera för att leva 

med andra. Människan kan utvecklas enbart genom att växa upp med andra människor. 

Denna medfödda sociala förmåga främjar individens anpassning till omgivningen.  

Samspelet med andra gör att individens tankar och handlingar organiseras och 

omorganiserar, ett adaptivt beteende. Enligt Piaget sker all utveckling i stadier eller 

stegvis. Varje utvecklingssteg är beroende av det föregående. Utvecklingen är ett resultat 

av samverkan med omgivningen. Barnets beteendemönster förändras och samordnas. Två 

processer som kompletterar varandra sker hela tiden under utvecklingen, assimilation och 

ackommodation. Assimilation innebär att beteendemönster som utvecklas i samverkan med 

omgivningen inpassas. När en ny situation uppkommer som kräver en förändring av 

tankemönster, sker en ackommodation. Dessa funktioner ingår i varje intellektuell handling 
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och behov, oavsett utvecklingsnivå. Det adaptiva beteendet leder människan framåt (Piaget 

1971).  

Denna process kopplade Hjelm till FMT-metoden. Instrumentens logiska uppställning 

bekräftas och stöds av en musikslinga. Tillsammans bildar koderna minnesspår i hjärnan 

och blir till stödjande enheter när liknande problemlösningar dyker upp. För att nya 

färdigheter skall kunna utövas, förvärvas och lagras, krävs det att individens egna 

upplevelser etableras som rörelsemönster, associationer och minnen. Det leder till nya 

handlingsmönster och till individens utveckling (Hjelm 2005, s. 78) 

Jean Ayres, en amerikansk forskares teorier om sinnesintegrering har också haft stor 

betydelse för FMT. Enligt Ayres är sinnesintegrering en organisering av olika sinnes-

intryck. Sinnena informerar oss om den egna kroppens fysiska tillstånd och om den värld 

vi lever i. Hjärnan lokaliserar, sorterar och ordnar sinnesintrycken till en helhet. När 

musklerna samverkar för att utforma en anpassad kroppsrörelse, skickas signaler vidare via 

centrala nervsystemet till hjärnan och blir där integrerade. Förmågan att organisera 

sinnesintryck från kroppen och utforma lämpliga reaktioner hjälper hjärnan att organisera 

andra funktioner (Ayres 1988, s. 157). Ett exempel på detta är, att via det vestibulära 

systemet matas det in en mängd av sensoriska impulser till det retikulära 

aktiveringssystemet, som består av ett invecklat nätverk av neuron, och finns i 

hjärnstammens mitt. Det retikulära aktiveringssystemet reglerar nervsystemets 

vakenhetsgrad och sänder nervsignaler till hela hjärnan för att väcka människan och skärpa 

hennes beredskap. Både det vestibulära och retikulära systemet har vittomfattande 

nervförbindelser till delar av hjärnan som styr komplicerade auditiva och visuella 

bearbetningssystem (Ayres 1999, s. 88). Därför har vestibulär stimulering en gynnsam 

effekt på språk och inlärning (Ayres 1999, s. 88).   

Ayres jämför alla de sinnesintryck vi utsätts för, som när en trafikpolis dirigerar trafiken. 

När flödet av sinnesintrycken är välordnat och integrerat, kan hjärnan använda intrycken 

för att bilda perceptioner, beteenden och inlärning. Blir sinnesintrycken kaotiska, blir livet 

som en trafikstockning (Ayres 1988, s. 15). 
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3  Fallbeskrivningar  

Båda barnen som jag valt att skriva om i detta arbete, har diagnosen Selektiv mutism. Jag 

har valt att kalla barnen Henric och Andre för att dölja deras egentliga identitet. 

 

3.1  Selektiv mutism 

Selektiv mutism är ett symptom som innebär att barnet oftast inte talar i förskolan, 

förskoleklassen eller i skolan men gör det obehindrat i hemmet. Mutism kommer från 

”mutus” ett latinskt ord som betyder ”stum, tyst, ljudlös” och ”tigande, förstummad”. 

Typiskt för Selektiv mutism är att debutåldern ofta sammanfaller med barnets inträde i 

förskolan/skolan. Barn som har Selektiv mutism stör inte i skolan. De är tysta och 

tillbakadragna. Det är lätt att tolka barnet som om det är ett extremt blygt barn som ”bara” 

har det extra svårt i sina kontakter med både kamrater och vuxna. Selektiv mutism anses 

förekomma i högre grad hos flickor än hos pojkar men beroende på olika studier varierar 

resultaten. Den genomsnittliga förekomsten av Selektiv mutism hos flickor är 1,2 % och 

bland pojkar är den 1% (Ringler 2005, s. 13). 

Selektiv mutism åtföljs också ofta av andra allvarliga symptom som är kopplade till en 

betydande funktionsnedsättning. Exempel på sådana diagnoser är ångestsyndrom och 

störningar/förseningar i utvecklingen (Ringler 2005, s. 20).  

Funktionsnedsättningen som tidigare benämndes Elektiv mutism ändrades till Selektiv 

mutism när forskarna insåg att barnet inte själv kunde styra i vilka situationer det kunde 

tala (Amir, Nordic journal 2005, s. 67–77). Enligt ICD-10, en svensk klassifikationsmodell 

av sjukdomar och hälsoproblem, används namnet ”Elektiv mutism”. 

Funktionsnedsättningen diagnostiseras som en svårighet i social funktion med särskild 

debut under barndom och ungdomstid. Elektiv mutism karakteriseras av en uttalad 

emotionell bestämd selektivitet i talet. I vissa situationer visar barnet normal språklig 

kompetens, i andra relativt välkända situationer är barnet stumt. Med funktions-
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nedsättningen följer vanligtvis särskilda personlighetsdrag med social ångest, 

tillbakadragenhet, känslighet eller svårigheter med sociala relationer (Ringler 2005, s. 4).  

Selektiv mutism är den benämning på diagnosen, funktionsnedsättningen, som oftast 

används idag.  Diagnoskriterierna definieras enligt DSM IV (American Psychiatric 

Association) och i ICD-10 (World Health organisation och Socialstyrelsen) enligt följande 

kriterier: 

A. Oförmåga att tala i vissa situationer (där det förväntas att man skall tala, t.ex. i skolan) trots att 

barnet talar i andra sammanhang. 

B. Störningen försämrar prestationsförmågan i studier eller arbete eller försvårar social 

kommunikation. 

C. Störningen varar minst en månad (dock inte enbart den första månaden i skolan) 

D. Oförmågan att tala beror inte på någon brist på kunskap eller förtrogenhet med det talade språket 

som barnet förväntas använda i sammanhanget. 

E. Störningen förklaras inte bättre men någon kommunikationsstörning (t.ex. stamning) och 

förekommer inte enbart vid någon genomgripande störning i utvecklingen, schizofreni eller andra 

psykotiska syndrom (Ringler 2005, s. 3). 

Dessa nämnda kriterier fokuserar på den psykologiska och situationsbetingade karaktären 

hos Selektiv mutism. Kriterierna betonar också att funktionsnedsättningen skall ha pågått 

under längre tid. Sociala förmågor och färdigheter har stora variationer. En del barn är 

sociala men talar inte, medan andra drar sig undan alla former av sociala kontakter. 

Tillståndet kan få negativa konsekvenser för framtida sociala funktioner. Barnet behöver 

stöd för att bryta passivitet och svårigheter i lekförmågan, som enligt Jan Ringler tycks 

sammanfalla med svårigheter i förmågan till samspel (Ringler 2005, s. 130). 

Några forskare fann att barn med Selektiv mutism, har hög förekomst av ångestsyndrom i 

form av social fobi, fobisk personlighetsstörning eller överdriven ängslighet (Black&Uhde, 

1995, Dummit, 1997, Steinhausen&Juzi, 1996). Beidel (1999) och drar slutsatsen att 

Selektiv mutism kan vara en variation av social fobi med tidig debutålder (Ringler 2005, s. 

25).  

Steinhausen&Adamek, (1997) som genomförde en studie om ärftlighet hos barn med 

Selektiv  mutism, visade studien att det hos föräldrar till barnen, fanns en hög andel med 

social fobi eller fobisk personlighetsstörning. Resultat visade också på en klar övervikt av 
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personlighetsdrag som tystlåtenhet hos släktingar i första andra och tredje led förekom 

(Ringler 2005, s. 26). 

Brix Andersson&Thomsen (1998), Kristensen, (2000),  har pekat på flera särskilda 

omständigheter under barnets verbala utveckling, som skulle kunna leda till en verbal 

hämning, respektive ängslan att tala. Barn som har en verbal hämning och talängslan, kan 

tillsammans med andra faktorer, utgöra en orsak till att Selektiv mutism utvecklas (Ringler 

2005, s. 37). Hypotesen att en traumatisk händelse inträffat under perioden för 

språkutveckling har också visst stöd hos forskarna (Ringler 2005, s.43).  

Det har också iakttagits av Kristensen (2000), att det är vanligt med måttliga förseningar 

inom den motoriska utvecklingen hos barn med Selektiv mutism. Jan Ringler skriver att 

barn som har svårigheter i sin motoriska utveckling, ofta även har svårigheter inom den 

kognitiva utvecklingen, som innefattar talutvecklingen (Ringler 2005, s. 22). 

Ängsligheten visar sig även i barnets kroppsspråk. En biologisk försvarsmekanism som 

utlöses vid fara. Barnet kan reagera på två sätt i en ångestväckande situation. Antingen 

genom ”attack” eller ”flykt”.  I vissa fall gör sig barnet ”osynligt” och i andra fall blir 

reaktionen ”trotsig” (Ringler 2005, s. 13). I en studie om olika terapeuters arbete med barn 

som hade Selektiv mutism framkom vikten av att arbeta med dessa barns icke-verbala 

kommunikation (Kemppainen 1985, s. 36). Vårt kroppsspråk är en del av vårt sätt att 

kommunicera med omvärlden. Ju bättre vi både kan uttrycka ett kroppsspråk men också 

tolka detsamma, desto lättare har vi att förstå orsak och sammanhang i mänskliga 

relationer.  

Ögon uttrycker glädje och ibland förvåning. Ögonkontakt kan anses som själva urtypen för 

relaterandet till en annan individ, men också den verbala dialogens följeslagare (Ringler 

2005, s. 125).  

Lesser Katz (1988), har också sett att det finns en överrepresentation av invandrarbarn vid 

Selektiv mutism. Invandring för med sig en tvåspråkighet med ett ”hemspråk” och ett 

”andra språk” som kan uppfattas som ett ”främmande språk”. Att börja tala ett nytt 

främmande språk kan upplevas, av ett barn som är ängsligt, som en mycket ångestladdad 



20	  
	  

situation (Ringler 2005, s. 13). Ett exempel på hur psykosociala konflikter kring 

språkanvändningen kan bidra till utvecklingen av Selektiv mutism (Ringler 2005, s. 44).  

Ovan nämnda forskningstorier är bara några exempel på faktorer som antas kunna påverka 

och leda till att ett barn utvecklar Selektiv mutism. Det finns en mängd andra teorier och 

möjliga faktorer, mer eller mindre belagda av forskning. Sammanfattningsvis har man 

genom forskningen av olika teorier fått värdefulla kunskaper som i förlängningen kan leda 

till ökad förståelse och möjligheter till hjälp och behandling.  

 

3.2  Henrics bakgrund 

Henric är nio år gammal och går i andra klass. Han kom till Sverige tillsammans med sina 

föräldrar och syskon när han var ett år gammal. Vid ett samtal med mamman (2011-02-03) 

framkom att han hade en normal allmän utveckling under sin uppväxt. Talutvecklingen på 

hans eget hemspråk följde också ett normalt mönster. Fram till fem års ålder märkte inte 

föräldrarna något speciellt med Henric. Han behövde inte heller använda något annat språk 

än sitt eget hemspråk, då endast en av föräldrarna yrkesarbetade och den andra föräldern 

var hemma och tog hand om hemmet och barnen.  

Henric började på förskolan vid fem års ålder. På förskolan förblev han tyst. Han talade 

inte med några andra barn och inte heller med någon av personalen. Jag lärde känna Henric 

när han skulle börja i förskoleklass/fritids. Föräldrarna och personalen upplevde att 

inskolningen var långdragen och att Henric hade svårt att lämna föräldrarna. Han förhöll 

sig avvaktande och tog ingen kontakt med de andra barnen men iakttog i tysthet vad de 

gjorde. De andra barnen sökte kontakt, men när de inte fick något gensvar konstaterade de 

att ”Henric pratar inte”. Det gick långt in på hösten innan Henric kunde leka bredvid de 

andra barnen. Även vid utomhuslekar var Henrik passiv och tyst.  

Svårigheterna blev ännu tydligare när Henric hösten 2009 började första klass. Han fick en 

lärare som förstod hans svårigheter och som försökte anpassa klassrumsituationen så att det 

skulle fungera så bra som möjligt för Henric.  Ett exempel på detta var att hon ordnade så 

att när Henric skulle redovisa läsläxan, kunde göra detta hemma med sina föräldrar för att 
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sedan skicka uppgiften elektroniskt till skolan. Jag hade en bra kontakt med hans lärare för 

att jämföra hans utveckling i klassrumssituationen kontra FMT. Kontakten till 

klasskamraterna förbättrades något. Hans kontakt omfattade några få kamrater. Han 

pratade aldrig svenska, men kunde obehindrat prata på sitt eget hemspråk med en jämnårig 

pojke i en parallellklass. I denna kontakt fungerade både tal och lek. 

 

3.3  Beskrivning av arbetet med Henric 

Jag började arbeta med FMT tillsammans med Henric september 2009. Jag bestämde 

tillsammans med hans klasslärare att jag skulle hämta honom i klassrummet. Klasslärarens 

uppgift var att förbereda honom inför FMT stunden. Första gången vi skulle träffas hade 

jag ställt fram en stol och framför denna stod en virveltrumma och två cymbaler. Jag 

spelade inledningsmelodin under tiden som Henric gick in. Han satte sig snett på kanten av 

stolen. Henric såg både spänd och förväntansfull ut. Han spelade svagt och försiktigt på ett 

instrument. Efter några gånger spelade Henric på alla tre instrumenten. I denna instrument-

uppställning är målet att man så småningom skall spela liksidigt. Det gjorde inte Henric.  

Hans blås på ACME-instrumenten var svaga och försiktiga. Jag kunde utifrån 

observationspunkterna i FMT iaktta att Henric i första skedet behövde utveckla sin 

förmåga till samverkan (s. 12) och att han även behövde stöd i sin kroppsstabilitet (s. 13).  

Jag började med att Henric fick sitta på en pall vars ben var upphöjda baktill. På så sätt fick 

han en bättre sittställning. För att utveckla Henrics förmåga till samverkan gjorde jag 

enklare instrumentuppställningar. Först bara en virveltrumma och därefter bara en cymbal. 

Sedan kunde vi arbeta med båda instrumenten på både höger och vänster sida. Genom att 

bygga upp en logisk modell i små steg blev även samspelet emellan oss tydligare. Jag 

observerade att han hade sidoskillnader (s. 13–14). Henric ville helst arbeta med höger 

hand eller växelvis med båda händerna. När han skulle arbeta med vänster hand, bytte han 

ofta till höger eller höll i trumstocken med båda händerna. Därför fick han en mjuk boll 

eller något dylikt i den andra handen. Spelet fungerade då bättre för Henric. Jag bytte 

också till olika trumstockar för att stimulera hans auditiva och taktila perception. Under 
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stunderna vi använde ACME-instrument kunde samspelet oss emellan ibland utvecklas till 

en ordlös kommunikation.  

Henric brukade småspringa till rummet, där han ställde sig att vänta på mig. Jag 

observerade att hans förmåga till samverkan kunde variera mycket från gång till gång. 

Likaså kunde tidigare uppställningar, för honom verka främmande vid ett annat tillfälle. 

När vi återigen arbetat med dem en stund och han återigen löst logiken, kunde han utan 

svårigheter spela. Henric blev fort trött och behövde växla från sittande, stående och 

gående aktivitet. Då fick han ny energi och orkade fortsätta.  

Henric löste, i modell/logik, alltmer komplicerade koder.  Jag kunde i en av dessa koder 

avläsa att Henric hade vissa svårigheter att arbeta från vänster till höger, en viktig förmåga 

då vi i västvärlden läser texter i denna riktning.  

Under vårvintern 2010 fortsatte arbetet med att bearbeta Henrics stabilitet genom att lägga 

en kilkudde på stolen och med den förbättrades hans stabilitet ytterligare. Detta varvade jag 

med att lägga en balanskudde hans stol. Kudden gjorde att han, samtidigt som han spelade 

på instrumenten, bearbetade sin balans, stabilitet och växeltonus (s. 13). Genom nya 

intryck och stimuli får hjärnan, via centrala nervsystemet, möjlighet att bearbeta 

svårigheter. Henric kunde ena minuten vara aktiv och spela med en för situationen väl 

anpassad muskeltonus till att nästa minut falla ihop över virveltrumman med armarna över 

huvudet.  

I slutet av vårterminen 2010 hade vi kommit ännu en bit på väg i svårighetsgrad i 

modell/logik. Henric hade nu löst modellen med läsriktningen d.v.s., han arbetade från 

vänster till höger. Han arbetade fortfarande helst med höger hand men det kunde fungera 

med vänster, beroende på i vilken dagsform han var. Han hade svårt att spela samtidigt 

med höger och vänster hand, något som visade på att han inte än utvecklat sin liksidighet 

(s. 14).  

Jag observerade också att han hade svårt med öga/handkoordinationen. Ibland hamnade 

trumstocken utanför instrumentet. Jag ställde då upp färre instrument. Jag flyttade ut 

instrumenten, höjde och sänkte dem. Arbetet fungerade kortare stunder. När Henric visade 
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tecken på trötthet, bytte jag arbetsmoment. Att bearbeta andningen genom blåskoderna 

blev ett bra sätt att ”vila” på.  

När Henric med fötterna, började arbeta med en bastrumma, kunde jag se att han sträckte 

upp hela sin kropp och fick en bättre muskeltonus. Bastrumman blev ett bra sätt att variera 

arbetet på eftersom det inte krävdes samma koncentration av honom som när vi arbetade 

med virveltrumma och cymbaler där han bearbetade öga/handkoordinationen. En del av 

hans svårigheter var att hans proprioceptiva perception (s. 15) inte var helt utvecklad, 

något som givetvis också berodde på hans ålder. Jag kunde också observera att han hade 

svårigheter att bedöma avstånd och ansats. Ytterligare ett sätt att bearbeta flera av Henrics 

svårigheter var att använda en kod med två instrument där adepten rör sig emellan dem. 

När Henric började bli trött var det bra för honom att röra sig men också ett sätt att 

förbättra uppfattningen av begrepp som tid och rum.  

När Henric och jag träffades i FMT efter sommarlovet 2010, började jag, för att få honom 

aktiv, med att låta honom arbeta med blåsinstrument. Han blev förvånad då vi vanligtvis 

inte inledde FMT på detta sätt. Vi hade träffats så många gånger, att jag nu kunde utmana 

honom utan att han skulle uppleva en otrygghet i situationen. Vid några tillfällen blåste han 

ovanligt kraftfullt och längre än vad han vanligtvis brukade. För att ytterligare aktivera 

honom fick han sitta på en pilatesboll och när han då var aktiv, bekräftade jag på pianot. 

Han gungade försiktigt på bollen. Jag ställde upp instrument med några meters mellanrum 

för att Henric skulle få möjlighet att bearbeta begrepp som tid och rum. Henric hade inga 

svårigheter att lösa logiken i uppställningen. Han snurrade runt i cirkeln relativt snabbt 

utan att bli yr. Eftersom vi inte hade arbetat med liknande instrumentuppställningar 

tidigare hade jag inte heller observerat detta hos honom. Men han såg ut att tycka om 

snurrandet.  

Modeller och logik Henric tidigare löst klarade han inte. Jag fick gå tillbaka till koder vi 

arbetat med i början. Henrics balans och kroppsstabilitet hade också försämrats under 

sommaren. Jag fortsatte att bearbeta hans balans och stabilitet med pilatesbollen och 

balanskudden på stolen. När han satt på stolen och spelade, rörde han inte sin bål utan bara 

huvudet.  
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Under hösten 2010 fortsatte vi att arbeta med tidigare kända instrumentuppställningar. Han 

erövrade dem igen men det gick fram och tillbaka. Vid några tillfällen fick han prova att 

spela bastrumma och blåsinstrument samtidigt. Det blev svårt för honom och efter ett tag 

gav han upp och lade blåsinstrumentet i knäet.  

När Henric började bli trött blev hans spel kaotiskt och ostrukturerat. När han fick stå och 

spela kunde han snurra runt emellan instrumenten. Detta sätt att snurra runt återkom när 

han fick använda ACME-instrument. Han gick runt och blåste för att stundtals stanna upp 

och återkomma till vår ”tysta dialog”. 

.  

3.4  Resultat av arbetet med Henric 

Handlingar ger erfarenheter och leder till utveckling! Detta skedde tydligt efter julen 2010. 

Några tillfällen in på vårterminen 2011 hade Henric utvecklats. Han löste svårare 

modell/logik. Spelet blev mera strukturerat. Hans stabilitet och balans förbättrades. I 

blåskoderna blev blåset starkare och längre. Han började använda bålen när han spelade.  

Henric kunde koncentrera sig längre stunder utan att bli lika trött som tidigare. Han spelade 

med både höger och vänster hand samtidigt, med liksidiga rörelser. Jag kunde också 

observera att hans vestibulära sinne höll på att utvecklas (s. 17-18) 

 Eftersom jag tidvis träffat Henric i andra situationer än FMT, hade jag sett att han 

utvecklats i sina kontakter med andra barn, även om det inte betytt att han talade med dem. 

Han började leka tillsammans med andra barn som han inte tidigare lekt med. Tidigare 

iakttog han barn som lekte. Han började spela sällskapsspel med andra barn. Något som 

han inte gjort tidigare. Han förblev dock verbalt stum. De enda gångerna jag hörde honom 

tala, var med barn som talade samma hemspråk.  

Henric hade svårigheter med sin stabilitet och balans och det som har skett är att han 

förbättrat denna. Genom en förbättrad kroppsstabilitet har han fått en större uthållighet. 

Han var tidigare en pojke som aldrig klättrade i en klätterställning på skolgården. Jag hade 

haft FMT i lite mer än ett halvår med honom när jag för första gången såg att han var på 

väg upp i ett s.k. klätternät en eftermiddag på sitt fritidshem.  
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Henrics sidoskillnader har minskat och han kan nu utan större svårigheter arbeta med både 

höger och vänster sida. Hans bålrotation har förbättrats. Han använder nu sin övre kropps-

halva på ett för situationen mera anpassat sätt (s. 14).  

Hans öga/handkoordination har utvecklats. När jag började arbeta med Henrik hade han 

svårt att arbeta med flera instrument. Han behövde informationen framifrån. Vartefter vi 

arbetade med FMT, utvecklades hans förmåga till en bredare perceptionsvidd (s. 14). Han 

missade instrumenten alltmer sällan. 

Henric är fortfarande ett tyst barn i skolan men hemma pratar han på sitt hemspråk utan 

några svårigheter. Mamman säger dock att han sällan pratar om det han upplevt i skolan. 

Hon berättar att han är ett barn som har många funderingar om livet i allmänhet. I 

skrivande stund (2011-05-07)  träffar jag fortfarande Henric i FMT och utvecklingen går 

sakta framåt. 

 

3.5  Beskrivning av Andre 

Andre är lillebror till Henric. Andre är sju år. Han föddes i Sverige. Han började på 

förskolan när han var fyra år. Innan dess hade han haft en allmän och talutvecklingsmässigt 

normal utveckling, allt enligt föräldrarna. Det var först i förskolan som svårigheterna 

uppstod. Andre har i jämförelse med sin storebror Henric mycket lättare i sina sociala 

kontakter. Han upplevs både av sina föräldrar och av personalen i förskoleklassen som en 

relativt öppen och glad pojke.  

När Andre började förskoleklassen kände personalen till att han inte talade svenska med 

barn eller personal. Enligt personalen i förskoleklassen skedde inskolningen utan några 

problem att skiljas från föräldrarna. Han deltog i lekar och fick kompisar i förskoleklassen 

men förblev dock tyst i kontakterna med barn och vuxna. 

Andre kan läsa trots att han bara går i förskoleklassen, detta enligt både föräldrar och 

personal. Han pratar mycket hemma, på sitt hemspråk, om vad han gör i förskoleklassen. 

På fritiden leker Andre med sin storebror. Han har inga kamrater från förskoleklassen som 

han umgås med på sin fritid. Andres önskan är att börja spela fotboll i någon förening.  
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3.6  Beskrivning av arbetet med Andre  

Jag började FMT med Andre först i januari månad 2011. Jag kände inte honom mer än att 

jag hade träffat honom under MUISK- tillfällena med förskoleklasserna. Första gången jag 

skulle ha FMT med Andre kom han tillsammans med sin pappa. De pratade med varandra 

på sitt hemspråk. Jag såg att Andre var lite tveksam, men pappan sade något till honom på 

deras hemspråk och så gick vi iväg. 

Stolen han satte sig på var en låg pall vars ben var avsågade cirka tio centimeter för att 

Andre skulle få en stabil sittställning. Framför pallen hade jag ställt upp tre instrument, en 

virveltrumma och två cymbaler. En uppställning där jag kunde observera flera av Andres 

funktioner. Andre hittade den logiska modellen. Han ”studsade” med trumstockarna flera 

gånger på varje instrument. Ju längre vi höll på desto snabbare och fler blev slagen. Allra 

flest blev slagen på virveltrumman. Tidvis spelade han snabbt och ostrukturerat. När det 

blev en liten paus, lutade han sig tillbaka mot ryggstödet på stolen.  

Andres hela kropp följde med när han spelade. Han arbetade med bålen och stampade med 

fötterna i golvet. Hans huvud och blick följde med handens rörelse. Jag kunde se på 

Andres handfattning att den inte var i nivå med hans ålder. Han höll trumstockarna i 

handen och stöttade upp greppet med pekfingret och tumme. Detta grepp, s.k. ”pronerat 

fingertoppsgrepp” eller penselgrepp är oftast utvecklat tidigare. Jag ändrade på 

instrumenten för att ge honom möjlighet att bearbeta sin något stela handled. När jag gav 

honom trumstockarna tog han dem så löst att de nästan föll ur hans hand.  

Andre fick arbeta med ännu flera instrument. Modellen bestod av en virvelrumma, två 

ramtrummor och två cymbaler. Instrumenten var placerade som ett V. Han förstod 

modellen, men arbetade snabbt, kaotiskt och tidvis ostrukturerat.  

Jag ställde upp instrument i rad efter varandra. Eftersom jag fått veta att Andre kunde läsa 

trodde jag att han skulle kunna lösa den logiska modellen, vilket han också gjorde. Jag 

observerade att han hade svårigheter att arbeta med en sida i taget. Han höll sig i stolen 

med motsatt hand för att stabilisera upp sin kropp. Jag observerade även att han hade 

lättare att arbeta med vänster hand. Spelet blev då mer strukturerat och bättre. När Andre 

skulle spela med två trumstockar, med liksidiga samtidiga rörelser, blev spelet kaotiskt. 
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Första gången Andre fick använda ett blåsinstrument, tog det en stund innan han ville ta 

instrumentet i munnen. När han blåste blev ljudet svagt och kom stötvis. Några sekunder 

kunde det utvecklas till en stund av tyst dialog. 

När jag träffade Andre andra gången i FMT hade han bytt skola. Vi träffades därför en 

lördag förmiddag. Både Henric och Andre stod alldeles bredvid mig. Barnen pratade med 

sin mamma, på sitt hemspråk, om vem som skulle börja spela. Det av barnen som fick 

vänta, kunde under tiden leka på en fritidsavdelning alldeles i närheten. 

När det blev Andres tur, gick han med raska steg in. Jag hade bytt till en stol vars ben var 

avsågade framtill för att Andre skulle få en ännu bättre sittställning. I stället för en fotpall 

hade jag lagt en handtrumma, där fötterna kunde få ett bra stöd. Jag hade även denna gång 

ställt upp tre instrument. Istället för att spela med liksidiga rörelser slog Andre mestadels 

växelvis med stockarna. Efter att ha spelat en stund ökade spelet i hastighet och blev 

alltmer ostrukturerat. Han drog upp axlarna och sträckte nacken bakåt.  

Jag plockade istället fram blåsinstrument för att få en variation och för att ge Andre en 

möjlighet att sträcka upp kroppen. Denna gång fick Andre blåsa i blockflöjter, åtta i rad 

efter varandra. När jag gav honom första flöjten blåste han en relativt kraftig, stötvis ton 

för att nästa gång blåsa svagt. Några gånger kom det inte alls något ljud i flöjten. Jag bytte 

till ACME-instrument och tonerna blev då starkare och längre. 

Jag ställde instrument i rad efter varandra. Han var inte nöjd med hur jag hade ställt dem. 

Han drog det instrument som var framför honom ännu närmare intill sig. När han skulle 

spela med höger hand höll han sig i kanten på stolen med vänster hand. Jag hade i andra 

situationer iakttagit att han tycktes arbeta något bättre med vänster hand (s. 27). Andre 

spelade snabbt och hela hans kropp var engagerad. Han orkade bara korta stunder. Därefter 

blev spelet ”kaotiskt” och ostrukturerat. När jag plockade bort stolen och han fick stå och 

spela, förändrades spelet på ett positivt sätt. Det blev lugnare och med mera flyt. Eftersom 

instrumenten stod relativt nära varandra, behövde Andre inte gå emellan utan bålen följde 

med i rörelsen. Han provade också att ställa sig vid de olika instrumenten, men ändå så att 

han kunde nå alla. När han ställde sig i mitten och fick två trumstockar, förstod han inte 

hur han skulle fortsätta. Han spelade med trumstockarna åt olika håll.   
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Under februari månad 2011 arbetade vi på samma sett som tidigare. Jag lade en 

balanskudde på stolen för att stimulera hans balanssinne. Jag lade också en fotpall under 

hans fötter för att han skulle få en bra kroppsställning. Trots fotpallen stabiliserade han 

ändå upp sin kropp med hjälp av fötterna genom att dra in benen under stolen. Han orkade 

spela en kort stund. Därefter blev spelet ostrukturerat och kaotiskt. Ett mönster som 

upprepades i samtliga arbetsmoment. 

För att ge Andre möjlighet att bearbeta liksidigheten gav jag honom en s.k. dubbelklubba 

(s. 14), som han höll med båda sina händer. Jag gjorde förflyttningar av instrumenten i 

höjd och sidled. Han fick därefter bearbeta en sida i taget och jag kunde återigen observera 

att han hade svårare att arbeta med höger sida.  

För att Andre skulle orka arbeta behövde han växla i arbetsmoment och kroppsställning. 

Han fick gå emellan instrument och spela. När han fick en trumstock i höger hand höll han 

denna med båda händerna när han spelade. Jag lät honom också arbeta med en bastrumma. 

Jag kunde då observera att han var starkast i vänster ben. 

Andres sätt att blåsa i blåsinstrumenten hade förändrats något under mars månad 2011.  

Tonerna blev starkare men fortsatt stötvisa. Han tog emot och lämnade tillbaks flöjterna i 

flöjtstället de vanligtvis stod och löste den logiska modellen, att gå från vänster till höger.  

Det blev svårt för honom att samverka och jag förtydligade genom att inte använda pianot 

utan gav ett ”blås” till Andre och han gav tillbaka ett svar på sin ”anka”.  I denna 

blåssituation blev samverkan tydligare än den varit tidigare. Det blev en början till en 

kommunikation. 

 

3.7  Resultat av arbetet med Andre 

Eftersom jag inte arbetat under så lång tid med Andre kan jag inte heller se lika tydliga 

resultat som med Henric. Jag har kunnat urskilja viss förbättring vad gäller andning. Han 

blåste svagt i början för att de sista gångerna blåsa starkare. Fortfarande blåser han med 

korta toner. Det är svårt för honom att hålla ut en ton under längre stund. Samverkan i 

spelet har inte förändrats så mycket men jag kan se en viss förbättring. 
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När Andre arbetade behövde han stabilisera upp sin kropp på olika sätt för att orka. Tiden 

har hittills varit för kort för att jag skulle kunna se någon förbättring i denna funktion. 

Andre har kvar sidoskillnader. 

Jag har tyvärr inte haft möjligheten att följa Andre i andra situationer än i FMT eftersom 

han inte funnits i min närhet på samma sätt som Henrik. Han har dessutom bytt skola och 

därför träffar jag honom bara under FMT- sessionen en gång i veckan. Det blir ett fortsatt 

spännande arbete veckorna framöver. Än talar tystnaden. 
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4  Sammanfattning och diskussion 

Henric och Andre är båda barn i den yngre skolåldern. Under skolåldern utvecklar barn sin 

sociala förmåga under ordnade former men också i leken med andra barn. Den sociala 

förmågan till kommunikation är en grundläggande förutsättning för vidare utveckling. Hur 

skall ett barn som inte talar kunna utbyta tankar och känslor med omgivningen utanför 

familjen? Hur påverkas barnets identitet och personlighetsutveckling när det har en 

begränsad omgivning att kommunicera med?  Frågeställningar som har påverkat mitt FMT 

arbete såtillvida att det har varit en drivkraft i arbetet med Henric och Andre.  Kunde jag 

genom att arbeta med FMT bidra till en utveckling på något plan?  

Den största utmaningen i arbetet med Henric har varit att stödja och bearbeta hans förmåga 

till samverkan. Stundtals har jag upplevt att han utvecklats för att en annan gång återigen 

ha gått tillbaka i denna förmåga. Jag kunde dock observera en början till utveckling under 

första skolåret. När jag hösten 2009 träffade Henric i FMT, och på fritidshemmet under 

eftermiddagarna, kunde jag efterhand iaktta förändringar hos honom. Förändringar som jag 

tidigare har beskrivit (s. 25), positiva förändringar i hans sociala förmåga. I leksituationer 

var han inte bara en iakttagare men lät andra styra hur leken skulle vara. Henric lekte med 

barn som var blyga och hade förmåga till inlevelse och fantasi. Han blev mer 

kommunikativ och undvek inte alltid ögonkontakt med vuxna. Vid ett tillfälle ställde jag en 

fråga till honom, som skulle besvaras med ja eller nej, men han förblev tyst. Jag sade då till 

honom att han kunde skriva svaret på ett papper och det gjorde han. En klar och tydlig 

kommunikation som i det här fallet förutsätter en skrivförmåga.  

Jag kunde också iaktta förändringar i hur samverkan skedde i FMT- rummet. Ibland 

fungerade det mycket bra och andra stunder kunde jag uppleva att han blev introvert (s. 

19). Efter sommarlovet 2010 upplevde jag att Henric gått tillbaka i utvecklingen och det 

upplevde även hans klasslärare. Henric hade svårigheter i skolan men utvecklades under 

andra halvan av sitt första skolår. Det kan det finnas ett samband i arbetet med FMT och 

skolarbetet (s. 14). 

Andre hade en större social förmåga till att samverka med andra barn även om han inte 

pratade med dem. Han fungerade i barngruppen från början. Under FMT- sessionerna har 
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jag emellertid kunnat se samma mönster som hos Henric. Vissa tillfällen samverkade han 

för att andra gånger försvinna in i ett eget ”spel” (s. 19–20).   

I FMT rummet talas det icke-verbala språket. Det är tillåtet att vara tyst och det ställs inga 

krav på att tala ett främmande språk. Ändå kan kommunikationen utvecklas. Jag har 

upplevt många stunder med blåsprat med variationer i tonhöjd och längd, anpassat till hur 

mitt blås har varit. I dessa stunder har jag fått ögonkontakt (s. 20), där jag sett förundran, 

och ögon fulla av skratt. När barnen spelade på trummorna och cymbalerna var 

trumstockarna ibland tysta och försiktiga. Andra gånger slog de med hårda slag. Kanske ett 

uttryck för variation i temperament och känsloläge. Variationerna kanske också kan tolkas 

som en variation i språkmelodin. 

Under ett samtal med mamman berättade hon, att hon vid ett tillfälle i hemmet, hade hört 

pojkarna prata i rummet bredvid, och att de då kommit överens om att aldrig prata svenska. 

När barnen började i förskolan hade de inte behövt tala något annat än sitt hemspråk. I 

förskolan fanns det vartefter tiden gick, förväntningar på att barnen skulle börja tala 

svenska. Båda barnen upplevdes av sin omgivning som blyga och tillbakadragna. Att då 

komma till en ny situation där du förväntas börja tala ett nytt främmande språk upplevades 

troligtvis ångestfyllt och stressande.  Att börja tala ett nytt främmande språk kan upplevas, 

av ett barn som är ängsligt, som en mycket ångestladdad situation (s. 21).  

I mitt arbete med både Henric och Andre har jag också observerat att båda hade måttliga 

förseningar i den motoriska utvecklingen (s. 21). Både Henric och Andre hade en 

växeltonus (s. 13), orsakad av instabilitet i kroppen. Andre hade sidoskillnader (s. 13–14), 

som han fortsättningsvis behöver bearbeta separat. Den liksidiga rörelsen (s. 14) var inte än 

färdigutvecklad. Han hade ingen klar dominant sida och detta gör det svårare för honom i 

en mängd olika situationer. Grundfunktioner som framförallt Andre behöver bearbeta i 

FMT men också i samspel med andra barn. 

Jag observerade under vårterminen att Henric började ”snurra” i många av de aktiviteter 

han gjorde. Han blev inte yr. Ett tecken på att han behövde stimulans i det vestibulära 

sinnet (s. 17–18).  
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Människor är utrustade med en unik förmåga till ”självutveckling” och därför gör vi saker 

som vi behöver för vår utveckling. Det är ett behov kroppen har. Små barn älskar 

exempelvis att gunga, och när de gungar bearbetar de sitt vestibulära sinne. Men ibland 

uppstår svårigheter som gör att det kan behövas ytterligare stimulans för att hjälpa till i 

utvecklingen.  

 Henric och Andre har i en trygg, kravlös och lustfylld situation fått möjlighet att bearbeta 

flera kroppsfunktioner som inte varit helt utvecklade, men som enligt vad jag kunnat 

observera, har utvecklats. Genom centrala nervsystemet, till hjärnan som bearbetar och 

anpassar, ger impulser till nya initiativ och utmaningar. Inte alltid så stora förändringar 

men all utveckling tar tid. Det måste få ta tid!  
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5  Slutsats 

Förskolan och skolan är den plats där Selektiv mutism vanligtvis uppkommer. Min egen 

erfarenhet är att förskolan/skolan har dålig beredskap för att hantera denna 

funktionsnedsättning. Det är inte en ovanlig missuppfattning av personal och föräldrar att 

man tror svårigheterna så småningom växer bort.  

Det allmänna skolväsendet behöver uppmärksammas på att Selektiv mutism inte är en 

svårighet som växer bort av sig själv. Det behövs extra insatser och resurser. Ett barn som 

inte talar blir ofta osynligt. Barnet är en låst och ängslig individ som behöver adekvat stöd 

för att kunna bearbeta sina svårigheter (s. 19). Svårigheter som jag också observerat hos 

både Henric och Andre under den tid jag följt barnen i FMT och i förskoleklass/fritids. 

 I FMT ges barnet möjligheter till eget initiativ och utvecklandet av förmågan till samspel. 

Jag har i mitt arbete med Henric och Andre sett en förbättring i deras förmåga till samspel. 

Jag har sett hur framförallt Henric började ta initiativ till egna aktiviteter och lek med 

andra barn. Jag har också iakttagit en positiv förändring i deras förmåga till ögonkontakt  

(s. 21). Den ickeverbala kommunikationen är igång! 

Min slutsats blir att FMT är en metod som kan bidra till stöd och utveckling för barn som 

har Selektiv mutism. I FMT ges möjlighet att bearbeta motoriska svårigheter som banar 

väg för en utveckling i mer komplicerade funktioner, som exempelvis talet. I FMT ges 

också möjlighet till lustfylld samverkan i en kravlös kommunikation, viktiga faktorer som 

ger stöd i utvecklingen till barn som har Selektiv mutism. 

Min förhoppning är att jag genom detta examensarbete har bidragit till att tydliggöra den 

utveckling som skett hos Henric och Andre och bidragit till kunskaper om denna 

funktionsnedsättning. Min förhoppning är att jag genom detta examensarbete även bidragit 

till att synliggöra FMT som en möjlig väg till stöd där olika funktionsnedsättningar 

föreligger. Jag har genom FMT- metoden fått verktyg till att stödja barn med olika 

funktionshinder i deras utveckling. 
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