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ABSTRAKT 
Kartläggning av musikrelaterade förmågor hos personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning: Musikterapeutisk metodutveckling, av Linn Johnels är en 
studie inom ramen för Magisterprogrammet i musikpedagogik med profil musik-
terapi vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.  

Syftet med uppsatsen var att ta fram och utvärdera ett instrument för att kartlägga 
olika musikrelaterade förmågor hos individer med grav intellektuell funktions-
nedsättning. Detta är en eftersatt grupp i musikterapeutisk forskning, trots att det 
finns indikationer på att musik kan fungera som ett viktigt medel för kommuni-
kation, känslouttryck och socialt samspel.  Uppsatsen tar sin utgångspunkt främst 
i den biologisk-dynamiska utvecklingspsykologiska inriktningen av musikterapi. 
Instrumentet innehåller 43 frågor och kartlägger förmågor inom följande fyra do-
mäner: Motorisk/Sensorisk Funktion, Socialt- & emotionellt engagemang, Kog-
nition samt Kommunikation.   

I undersökningen fick fyra musikpedagoger/-terapeuter/-handledare använda in-
strumentet med 11 personer ur målgruppen. Resultatet visade att personerna pre-
sterade sinsemellan på olika nivåer, och med delvis olika profiler avseende mu-
sikrelaterade styrkor och svårigheter. Musikpedagogerna/-terapeuterna/-
handledarna menade att instrumentet var användbart, och kom också med värde-
fulla synpunkter inför eventuell revidering av instrumentet. Förhoppningen är att 
instrumentet ska kunna användas för att planera och utvärdera musikterapeutisk 
verksamhet, samt även potentiellt visa på möjliga processer i musikterapi för 
målgruppen. 

Sökord: kartläggning, musik, musikterapi, intellektuell funktionsnedsättning, ut-
vecklingsstörning, kommunikation. 

 

ABSTRACT 
Assessment of music related abilities in individuals with severe intellectual disa-
bilities: Music therapeutic method development, by Linn Johnels is a study car-
ried out within the context of the Master Program in Music Education, profile 
Music Therapy at the Royal College of Music in Stockholm.  

The purpose of this paper was to develop and evaluate an instrument to identify 
various music-related abilities in individuals with severe intellectual disabilities. 
This is a neglected group in music therapy research, although there are indications 
that music can serve as an important means of communication, emotional expres-
sion and social interaction. The essay is primarily based on the bio-dynamic de-
velopmental theory of music therapy. The instrument contains 43 questions and 



 

identify the following four domains: Motor/ Sensory Function; Social & emotion-
al engagement; Cognition; and Communication. 

In the study four music educators/therapists/leaders used the instrument with 11 
individuals from the target group. The results showed that the individuals per-
formed at different levels, and with somewhat different profiles with regard to 
music-related strengths and difficulties. The music educators/therapists/leaders 
generally appeared to find the instrument useful, and also came with valuable 
feedback for revision of the instrument. It is hoped that the instrument will be 
used to plan and evaluate music therapy activities, and also potentially show pos-
sible processes in music therapy with the target group. 

Keywords: assessment, music, music therapy, intellectual disabilities, mental re-
tardation, communication. 
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1. INLEDNING 
Inledningsvis kommer ämnet för denna uppsats att beskrivas. Därefter ges 
en teoretisk bakgrund, vilket leder fram till uppsatsen syfte och frågeställ-
ningar.  Sedan beskrivs metoden för min undersökning, vilket följs av resul-
tatavsnittet. Slutligen diskuteras de resultat jag har fått fram i ljuset av bak-
grunden och framtida forskning.  

1.1. ÄMNESOMRÅDET 
I föreliggande uppsats avser jag att ta fram och utvärdera ett teoretiskt grun-
dat kartläggningsinstrument på svenska, för kartläggning av musikrelaterade 
förmågor hos barn och vuxna med grav intellektuell funktionsnedsättning. 
Jag avser att ta fram ett instrument som dels kan användas för att beskriva 
vad personen kan, dels beskriva möjliga utvecklingsmål i musikinteraktion/-
terapi, vilka kan utgöra ett underlag för att formulera musikterapeutiska mål 
för individen. Ett viktigt mål med instrumentet skulle kunna bli att visa po-
tentiella processer eller utvecklingsmål för musikinteraktion/-terapi med 
målgruppen. De musikrelaterade utvecklingsdomäner som skattas i 
kartläggningsinstrumentet är:  

• Motorisk/Sensorisk Funktion 
• Socialt & emotionellt engagemang 
• Kognition  
• Kommunikation  

1.2. KORT OM MIN SYN PÅ MUSIKEN OCH MÄNNISKAN 
Sedan flera år arbetar jag med musik som medel för kommunikation, egen-
aktivitet och delaktighet på Eldorado, som är ett resurscentrum för personer 
i alla åldrar med grav intellektuell funktionsnedsättning, i Göteborg. För 
mig är musik så mycket. Det är ett jämlikt och icke-verbalt sätt att mötas där 
varje person bidrar med sina unika kvaliteter och resurser. Musik är icke-
styrande och lekfullt och kan både erbjuda utmaningar och skänka tröst. 
Musik kan också vara ett uttryck för individens känslor och identitet.  

På Eldorado arbetar vi i ett interdisciplinärt team där vi samverkar och 
handleder personal och anhöriga kring målgruppen. Inför mötet med en ny 
person kartlägger vi individens resurser och intressen vilket sedan utgör 
grunden för utformningen av individens besök på Eldorado. Ett övergri-
pande förhållningssätt är att utgå från det som ”fungerar och motiverar” 
personen. Vår kunskap och erfarenhet är att detta möjliggör utveckling och 
växande hos individerna, vilket kan bidra till ökad livskvalitet.  

I den här uppsatsen har jag tagit fram ett instrument för att kartlägga musik-
relaterade förmågor för interaktiv musikaktivitet och musikterapi med mål-
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gruppen. Ibland framförs en misstänksamhet mot att ”mäta” och kartlägga 
individers förmågor; att en sådan praxis kan spegla en människosyn präglad 
av ”bristorientering” som står i konflikt med ett holistiskt och respektfullt 
möte med personen. Min erfarenhet är emellertid att ett strukturerat förhåll-
ningssätt vid kartläggning tvärtom gör det möjligt att upptäcka oväntade 
aspekter hos individen (snarare än främst egna förutfattade meningar). 
Detta, menar jag, är av stor vikt i arbetet med personer med grava funkt-
ionsnedsättningar. Allt för ofta går personer med grava funktionsnedsätt-
ningar miste om utmaningar och potentiell utveckling eftersom omgivning-
en förutsätter att de är för ”svaga” eller ”passiva” för en given aktivitet. Ge-
nom mitt arbete har jag utvecklat en övertygelse om att en bred och heltäck-
ande kartläggning av personens förmågor och intressen är en viktig förut-
sättning för att kunna utgå från personens resurser och möjligheter. 

Det är min förhoppning att kartläggningsinstrumentet kan fylla flera funkt-
ioner. För det första kan ett instrument som detta potentiellt användas för att 
planera och utvärdera verksamhet för målgruppen. För det andra tror jag att 
det är viktigt att försöka göra musikterapeutiska processer och mål synliga 
och ”mätbara” för att kunna lyfta fram musikterapi som kunskapsfält mer 
allmänt. För det tredje tror jag alltså att instrumentet kan hjälpa till att iden-
tifiera möjligheter och förmågor hos individen. Jag menar att min syn på 
kartläggning på inga sätt står i konflikt med en människosyn där man på ett 
bejakande och lekfullt sätt tar sin utgångspunkt i individens resurser. Som 
Ruud (2002) formulerar det så ligger det inbyggt i musikterapins tänkesätt 
att hitta fram till starka sidor hos människor, och detta perspektiv delar jag: 

Vi försöker anknyta till de upplevelser och erfarenheter av be-
mästrande och glädje som gör att personen vågar ta initiativ, 
söker sig ut i kända och okända situationer och roller. Yrkes-
hemligheten ligger här i valet av musik och i sättet att admini-
strera denna musik. Genom att planera för musikupplevelser, 
hitta motiverande sånger, använda specialbyggda instrument 
och skräddarsydda arrangemang, försöker musikterapeuterna 
locka in människor i en god bemästrandespiral. Och det är när 
vi lyckats åstadkomma sådana ja-cirklar som vi kan sätta igång 
växtprocesser hos alla människor. (Ruud, 2002, s. 35) 
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2. TEORETISK BAKGRUND  

2.1. TEORETISKT PERSPEKTIV 
Den så kallade biologisk-dynamiska utvecklingspsykologiska inriktningen 
på musikterapi (Bonde, 2009) med inspiration främst från teoretiker som 
Daniel N. Stern och Colwyn Trevarthen har fått mest utrymme vid valet av 
utvecklingsdomäner och frågor i instrumentet (främst de som rör socialt och 
emotionellt engagemang, kognition och kommunikation), men domänerna 
kan motiveras av flera riktningar och metoder i musikterapi för målgruppen. 
Det biologisk-dynamiska utvecklingspsykologiska perspektivet kommer att 
beskrivas närmare i avsnitt 2.2.2.  

2.2. LITTERATURGENOMGÅNG   

2.2.1. VAD INNEBÄR INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING? 
Granlund och Göransson skriver i kapitlet ”Utvecklingsstörning1” i antolo-
gin Nya Omsorgsboken att intellektuell funktionsnedsättning (IF) har defini-
erats på olika sätt i olika tider och i olika kulturer. Författarna beskriver att 
gemensamt för alla definitioner är att begreppet: ”inbegriper svårigheter att 
ta in och bearbeta information, bygga kunskap och tillämpa kunskap” (2011, 
s. 12). De fortsätter vidare att de flesta även är överens om att en nedsätt-
ning av intelligensen och förmågan att klara vardagslivet självständigt, ingår 
i definitionen. De skriver att det däremot skiljer sig huruvida: ”utvecklings-
störning betraktas som en personegenskap eller som ett resultat av att mil-
jöns utformning inte är anpassad till individens förutsättningar” (ibid.).  

Författarna menar att en orsak till variation i definieringen är vilken funkt-
ion kategoriseringen har. De gör en indelning med tre olika funktioner: (i) 
diagnosticera (ii) kategorisera (iii) planera för stödåtgärder. Granlund och 
Göransson skriver att syftet med att diagnosticera kan vara för att bedöma 
om individen har rätt till lagstadgat stöd som LSS (Lagen om Stöd och Ser-
vice till vissa funktionshindrade) eller särskola.  

Ett syfte med att klassificera är att man inom gruppen skiljer ut olika under-
grupper, baserat på graden av IF. I diagnosmanualerna ICD-10 och DSM-IV 
skiljer man på fyra olika grader av IF: grav (djupgående), svår, medelsvår 
                                                
1 Jag kommer att använda termen intellektuell funktionsnedsättning (IF), såvida 
inte utvecklingsstörning eller liknande används i ett direkt citat. 
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(måttlig) och lindrig. Enligt båda manualerna klassificeras grav IF som en 
intelligenskvot under 40. I föreliggande uppsats kommer jag att använda 
begreppet grav IF för att referera till denna grupp.  

I Sverige har också Gunnar Kyléns teori om begåvningsutveckling och IF 
under flera decennier varit inflytelserik. Kylén (1981) beskriver att begåv-
ning påverkar individens verklighetsuppfattning och han delar upp den i tre 
begåvningsfunktioner. Den första funktionen är att samordna sina sinnesin-
tryck. Han gör här en uppdelning i fem olika kategorier: Rumsuppfattning, 
tidsuppfattning, upplevelse av kvalitet och kvantitet samt förståelse för kau-
salitet. Den andra funktionen är att utföra tankeoperationer. Den tredje 
funktionen är förståelsen och användandet av symboler. I Kyléns modell 
delas begåvningen in i olika nivåer från A till C respektive normalbegåvning 
beroende på abstraktionsnivån i tänkandet. Personer med grav IF ligger i 
detta uppdelningssystem sannolikt på den första nivån, A-nivån, vilket bety-
der mental ålder på 0-2 år.  

Det framförs ibland ideologiskt baserad kritik mot att klassificera människor 
utifrån begåvning eller andra egenskaper (till exempel Norwich & Lewis, 
2005), men som Granlund och Göransson skriver kan klassificering vara ett 
sätt att få en överblick över hur många individer som finns inom de olika 
grupperna och skapa ett underlag för beslut om resursfördelning och stödåt-
gärder. 

När perspektivet är att planera stödåtgärder för individen, så ses IF inte 
primärt som en personegenskap, utan som något som påverkas av samspelet 
med omgivningen. ”Ett funktionshinder uppstår då miljön inte är anpassad 
till personens förutsättningar” (Granlund & Göransson, 2011, s. 13). Gran-
lund och Göransson hänvisar vidare till en manual från AAIDD (American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 2010: ”Intel-
lectual disability. Definition, Classification and System of Support” där IF 
beskrivs så här: ”Utvecklingsstörning syftar på ett speciellt sätt att fungera 
som börjar i barndomen, som är flerdimensionellt och påverkas positivt av 
individualiserat stöd” (ibid., s. 14). AAIDD 2010 har utvecklat en modell 
över funktionstillstånd och mänskligt fungerande och där IF ses som: ”ett 
resultat av ett samspel mellan intellektuell förmåga, adaptiv förmåga2, hälsa, 
delaktighet, miljö och individualiserat stöd” (ibid., s. 13). Denna modell har 
hämtat inspiration från ICF (Internationell klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa), skriver författarna. I ICF är funktionstill-
stånd/fungerande ett paraplybegrepp för kropp, aktivitet och delaktighet. 
                                                
2 Anpassning till vardagslivets krav. 
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Funktionshinder är ett paraplybegrepp för nedsättningar i kroppsfunktion 
samt inskränkningar vad gäller aktivitet och delaktighet. Granlund och Gö-
ransson beskriver att detta förändrade synsätt innebär att de negativt laddade 
begreppen skada, funktionsnedsättning och handikapp har ersatts av de mer 
värdeneutrala begreppen kropp, aktivitet och delaktighet i ICF (ibid., s. 14).  

Ware (2005) uppskattar prevalensen av grav IF till 0.6-0.8 per tusen, baserat 
på studier från Norge, Frankrike och västra Australien. Många personer med 
grav IF har också autism, och vice versa (Gillberg & Steffenburg, 2000).  

Personer med IF är en utsatt grupp från många perspektiv. Förutom den rent 
kognitiva nedsättningen har forskning visat att målgruppen löper två-tre 
gånger högre risk att utveckla psykiatriska besvär såsom ångest, oro, utåta-
gerande och självskadande beteende än i befolkningen som helhet (Karls-
son, 2011). Winlund (2011) menar att begreppet ”Känsla av sammanhang” 
(KASAM) som myntades av professor Anton Antonovsky i slutet på 1970-
talet är lika viktigt för personer med IF som för alla andra. Bakgrunden till 
Antonovskys idéer var en serie undersökningar som visade att meningsfull-
het i upplevelsen av livet är viktigt för den psykiska hälsan, där olika skeen-
den i livet är begripliga och hanterbara. Personer med IF behöver ofta hjälp 
med att göra händelser och skeenden begripliga till en ordnad och samman-
hängande helhet, men ”för att det ska bli möjligt krävs att omgivningen för-
står vad individen förstår” (2011, s. 23).  Det är emellertid inte bara de inre 
resurserna som gör personer med IF sårbara för psykisk ohälsa. Forskning 
har också visat att barn med IF i jämförelse med andra barn löper en trefald-
igt större risk att utsättas för övergrepp, vanvård eller försummelse (Sullivan 
& Knutson, 2000). 

2.2.2. BARNS KOMMUNIKATIONSUTVECKLING OCH KOPPLINGEN KOMMU-
NIKATION-MUSIK 
Kommunikation uppstår i ett samspel och sker både omedvetet och med-
vetet. Redan det nyfödda barnet kommunicerar genom att sända ut signaler 
som föräldrarna och omgivningen svarar på (Thunberg et al., 2011). Alla 
människor har en kommunikationsförmåga, men kommunikationssätten 
varierar.  

Nedan kommer jag först att beskriva en trappstegsmodell av den normala 
kommunikationsutvecklingen som utarbetats av Thunberg med flera. I likhet 
med författarna tror jag att det vanliga barnets utveckling är en viktig ut-
gångspunkt för att förstå kommunikation och verklighetsuppfattning hos 
personer med grav IF. Därefter ska jag redogöra för en teoretisk grund rö-
rande kopplingen mellan tidig kommunikativ- och musikalisk utveckling.  

Bilden av den normala kommunikationsutvecklingen som en trappa illustre-
rar ett resonemang att barn utvecklas i olika steg som bygger på varandra. 
Det första steget kallas spontana handlingar. Barnet på det här utvecklings-
steget reagerar instinktivt med ljud och rörelser på upplevelser inifrån krop-
pen och utifrån omgivningen. Barnet är inte medvetet om att det kan på-
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verka sin omgivning och är partnerberoende i sin kommunikation. Det inne-
bär att det behöver någon som initierar, tolkar och svarar på dess handlingar. 
Barnet imiterar spontant ansiktsmimik och handgester, men kan däremot 
inte tolka omgivningens kroppskommunikation. Barnet kan lära sig känna 
igen röster, ansikten, rutiner och miljöer. Barnet uppfattar händelser och 
saker genom de känslor de väcker och är ”här och nu” (ibid.).  

Nästa utvecklingssteg är medvetna handlingar. På detta utvecklingssteg har 
barnet fått en medvetenhet om att det kan styra sin egen kropp, och att det 
kan påverka sin omgivning (det vill säga en insikt om orsak-verkan). Barnet 
har ännu inte förstått att det kan påverka och rikta omgivningens uppmärk-
samhet mot något intressant (så kallad ”joint attention”) eller be om hjälp. 
Barnet kan minnas det som nyss hänt samtidigt som det uppfattar det som 
händer i nuet. Barnet kan inte skifta uppmärksamhet fram och tillbaka från 
en person och ett föremål. Barnet kan delta i enkla samspelslekar som inne-
håller förväntan och upprepningar. Barnet är fortfarande beroende av att 
någon annan initierar leken. Barnet är partnerberoende i sin kommunikation. 
På detta utvecklingssteg så känner barnet igen bekanta personer, lystrar till 
sitt namn och känner igen en del gester. 

Det tredje steget kallas medveten kommunikation. På detta utvecklingssteg 
börjar barnet kunna kommunicera och styra sin egen och andras uppmärk-
samhet mer medvetet. Barnet kan tänka på fler saker som har hänt och sam-
tidigt uppfatta det som händer i nuet. Barnet kan också dela och växla upp-
märksamhet: du, jag och något i omgivningen. Barnet kan tolka andras 
kroppskommunikation och gester. Barnet kan även förstå ord om de sägs i 
tydliga och välbekanta situationer. Barnet börjar även kunna begära, kom-
mentera, fråga och säga ”nej” (genom kroppsspråk och ljud). 

Det fjärde steget heter symbolkommunikation. Barnet förstår och börjar an-
vända språkliga symboler så som tecken eller bilder i sin kommunikation 
och imiterar allt snabbare andras språk. Barnet kan uttrycka och förstå ”ja” 
och ”nej” i välbekanta situationer. Barnet kan även förstå enkla uppmaning-
ar och ord som är kopplade till situation och som förstärks med kropps-
kommunikation. Barnet använder pekning som en viktig del i sin kommuni-
kation. Barnet har utvecklat en symbolförståelse och förmågan till delad 
avsikt (det kan föreställa sig att någon annan kan förstå vad jag vill). 

Det femte steget är symbolkombination. Barnet kan nu kommunicera med 
mer är 50 symboler och kan också kombinera symboler till meningar. Bar-
net förstår enkla instruktioner utan stöd av gester, och alltmer oberoende av 
situationen. Barnet förstår mer abstrakta språkliga ord så som frågeord och 
prepositioner och börjar även förstå och använda språkliga regler. Barnet 
kan lyssna på och förstå kortare berättelser.  

Många musikterapeuter och spädbarnsforskare ser barns kommunikations-
utveckling som fylld av musikaliska element. Ett exempel är Daniel N. 
Stern (1991) och hans bok Ett litet barns dagbok som är fylld med musika-
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liska metaforer; om rytm, intoning, timing och klang i det kommunikativa 
samspelet mellan barn och (framförallt) moder. Sterns begrepp ”vitalitetsaf-
fekter” används vidare för att beskriva ett slags kroppsliga sensationer som 
utgör det försymboliska/ förspråkliga barnets upplevelse av sig själv i värl-
den. Även dessa vitalitesaffekter beskrivs i musikaliska termer (Stern, 
2010). Bonde (2009) knyter an till ytterligare samtida teoretiker på området, 
bland andra Malloch och Trevarthen och deras begrepp ”Communicative 
Musicality”. I ”Communicative Musicality” framhålls att vi alla har en med-
född musikalitet och att det är genom turtagning, spegling, intoning, variat-
ioner och förväntanslekar som ”intersubjektiva” möten sker mellan förälder 
och barn, vilka är nödvändiga för den kommunikativa utvecklingen (Mal-
loch & Trevarthen, 2009). Bonde kallar denna teoretiska tradition med Stern 
och Trevarthen som huvudnamn för ”biologisk-dynamisk utvecklingspsyko-
logi”. Också Paulander (2011) beskriver denna tradition, och hur den:  

kommit att inspirera musikterapeuter världen över (…) Troligt-
vis kom dessa teorier att få inflytande över musikterapeutisk te-
ori och praktik därför att de erbjöd både förklaring och legitimi-
tet. Främst var det och är fortfarande, Sterns och Trevarthens 
teorier om barnets självutveckling som kommit att bli aktuella. 
(2011, s.16) 

Jag har tagit stort intryck av det perspektiv som Paulander beskriver i mitt 
tänkande kring musik och musikterapi, och jag använder i uppsatsen den 
term som Bonde använder för att referera till riktningen.  

Phillips-Silver och Keller (2012) har i en aktuell teoretisk artikel beskrivit 
hur det tidiga musikaliska samspelet hänger samman med musikalisk ut-
veckling i ett livsperspektiv, utifrån begreppet ”musical entrainment”, det 
vill säga en rumslig, tidslig och ofta rytmisk koordinering mellan två eller 
flera individer. Resonemanget är starkt inspirerat av den biologisk-
dynamiska utvecklingspsykologiska traditionen:  

From the earliest musical exchanges between the infant and the 
mother, temporal and affective entrainment serve more than the 
primary bond: they lay the groundwork for the refinement of 
skills in joint action and musicianship. /…/ (which developmen-
tally) allows for precision and flexibility in timing, a sense of 
participation and emotional communion, and a musical aesthet-
ic that reveals the complexity and richness of human interac-
tions. (2012, s. 8) 

Det finns ett växande antal studier som empiriskt kunnat belägga betydelsen 
av aktiv musikalisk interaktion för barns generella kommunikativa utveckl-
ing. Ett aktuellt exempel är Gerry, Unrau och Trainor (2012) som i artikeln 
”Active music classes in infancy enhance musical, communicative and soci-
al development” visade att aktiv musikinteraktion för sex månaders späd-
barn kan ha positiva effekter på flera aspekter av utveckling. I en randomi-
serad kontrollerad studie (RCS) som pågick i sex månader undersöktes ef-
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fekten av aktiv och passiv musikaktivitet på flera utvecklingsområden. Re-
sultaten visade att spädbarnen som fått aktiv musikinteraktion utvecklades 
mycket snabbare avseende förspråklig förmåga (framförallt gestutveckling) 
och social utveckling, i jämförelse med en kontrollgrupp samt en grupp barn 
som fick delta i passiv musikaktivitet i form av skivlyssning. Även om stu-
dien av Gerry med flera inte är unik i att visa på positiva effekter av musik-
aktivitet (se till exempel Bonde, 2009; Fagius, 2001) så är studien viktig 
genom att den visar både på vilken typ av aktivitet som påverkar utveckl-
ingen hos barn (det vill säga aktiv snarare än passiv) och att effekten visas 
redan hos mycket små barn. 

2.2.3. KOMMUNIKATION OCH VERKLIGHETSUPPFATTNING HOS PERSONER 
MED GRAV IF  
Både den vanliga kommunikationsutvecklingens steg och teorierna om 
kopplingarna mellan kommunikation och musik är, tror jag, av stor relevans 
för att förstå kommunikation, verklighetsuppfattning och lämplig musikte-
rapi för personer med grav IF. I relation till kommunikationstrappan skriver 
Thunberg med flera (2011) att barn med funktionsnedsättningar följer trapp-
stegsmodellen på samma sätt som vanligt utvecklade, men att det går lång-
sammare och att utvecklingen kan vara ojämn och annorlunda. Det är också 
viktigt att framhålla att vissa personer inte någonsin kommer upp till de 
högre stegen. Man kan förvänta sig att personer med grav IF befinner sig på 
de två första trappstegen i Thunberg och kollegors trappstegsmodell. Förfat-
tarna beskriver också vikten av att man som förälder till ett barn med funkt-
ionsnedsättning behöver vara extra lyhörd för barnets kommunikativa signa-
ler för att kunna avgöra vad barnet kan och hur långt det har kommit i sin 
kommunikationsutveckling. Detta torde också gälla för personal och närstå-
ende kring vuxna personer med grav IF. 

Winlund redogör för forskning om hur personer med grav IF kommunicerar. 
Det mest uppenbara är avsaknaden av talat språk: ”De saknar ett symbol-
språk och kan inte med ord eller tecken berätta vad de tänker, hur de uppfat-
tar sin omvärld, hur de känner sig eller vill ha det” (2011, s. 22). Istället får 
personer med grav IF förmedla ”sig med olika ljud, naturliga reaktioner, 
minspel, kroppsspråk och handlingar”. Sättet att kommunicera är också rela-
terat till verklighetsuppfattningen, vilken enligt Winlund är mycket konkret, 
på så sätt att personen upplever, känner igen och agerar i nuet.  

Winlund pekar också på vikten av lyhördhet och uppmärksamhet hos om-
givningen kring personer med svåra funktionsnedsättningar, eftersom deras 
kommunikativa signaler ofta är nästan omärkliga. Det är också vanligt att 
svar på kommunikation är fördröjda och subtila, ”det kan vara spänningar i 
kroppen, förändrad andning, rörelser i ansikte, ögon som sluts eller annat” 
(2011, s. 23). Signaler kan dessutom se olika ut vid olika tillfällen och i 
olika situationer. 
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2.2.4. FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH PEDAGOGISKA STRATEGIER MED PERSO-
NER MED GRAV IF  
Ware (2005) skriver att personer med grav IF ofta har omfattande motoriska 
och sensoriska funktionsnedsättningar samt ett stort behov av sjukvård. I 
regel behöver individer med grav IF under hela livet personlig assistans med 
kontinuerlig specialistkompetens, anpassade utvecklingsplaner, medicinsk 
behandling och ofta även förflyttningshjälpmedel. Ware beskriver att en 
utmaning i det terapeutiska och pedagogiska arbetet också är en låg vaken-
hetsgrad hos många personer med grav IF.  

Ware skriver att det finns få pedagogiska strategier exklusivt utvecklade för 
personer med grav IF. Hon hänvisar även till forskningsöversikter som visar 
att pedagogiken och kunskapsutvecklingen för den specifika målgruppen 
har kommit efter utvecklingen av pedagogik för grupper med andra och 
lindrigare funktionsnedsättningar. Hon skriver vidare att de strategier som 
har utvecklats speciellt för denna grupp främst finns på området kommuni-
kation. Kommunikation och socialt relaterande är i regel också huvudfokus i 
undervisning för målgruppen. 

Ware lyfter fram två olika strategier eller ansatser i pedagogiken för perso-
ner med omfattande fysiska funktionsnedsättningar och grav IF. Den första 
är användandet av kommunikationshjälpmedel. Sådana hjälpmedel kan vara 
teknologiska, såsom manöverkontakter som kan användas för att exempelvis 
välja, eller så kallade ”pratapparater” som kan programmeras med yttran-
den. Kommunikationshjälpmedel kan också vara manuella, såsom bilder 
eller konkreta föremål för kommunikation.  

Den andra övergripande ansatsen är specifika samspelsmodeller som an-
vänds på ett strukturerat sätt i interaktiva sessioner med personerna. ”Inten-
sive Interaction” (Nind, 1996) är ett exempel på en sådan modell som ibland 
används för personer som förutom kognitiva funktionsnedsättningar är soci-
alt tillbakadragna. Interaktionen i ”Intensive Interaction” inspireras av den 
som observeras mellan föräldrar och vanligt utvecklade spädbarn, och ka-
rakteriseras av spegling, intoning, rörelse och rytm. En liknande modell är 
den så kallade ”Responsive Environments”-modellen, där interaktionen äger 
rum i miljöer som specialutformats för att personen med grav IF ska (i) få 
gensvar på det han eller hon gör; (ii) få möjlighet att svara på det som någon 
annan gör; och (iii) få styra samspel med andra. Också ”Responsive Envi-
ronments”-modellen baseras på forskning om förälder-och-barn-interaktion. 
Det finns ytterligare ”varianter” som är mer explicit musikbaserade sam-
spelsmodeller, vilka kommer att ytterligare diskuteras nedan.  

2.2.5. DEFINITION AV MUSIKTERAPI  
Wigram, Nygaard Pedersen och Bonde (2002) skriver att musikterapi som 
profession har växt fram de senaste femtio åren, ur ett flertal professioner. 
Musikterapi har olika inriktningar beroende på behoven hos målgruppen 
som den riktar sig till, den teoretiska bakgrunden och inriktningen hos den 
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praktiserande musikterapeuten, samt kulturen denne verkar i. Arbetsterapi, 
psykologi, psykoterapi, specialpedagogik, musikpedagogik, musikpsyko-
logi, antropologi och medicin, är yrkes- och ämnesområden ur vilka musik-
terapi som profession har vuxit fram (ibid.).  

Paulander (2011) beskriver att begreppet musikterapi använts i Sverige se-
dan mitten av 1900-talet. Hon skriver vidare att musikterapi i Sverige från 
början var en pedagogiskt inriktad terapiform som uppstod inom specialpe-
dagogik och omsorgsverksamhet. Därefter kom musikterapi att få också en 
mer klinisk inriktning inom hälso- och sjukvård.  

Den breda tvärvetenskapliga bakgrunden i musikterapi medför att det finns 
spänningsförhållanden i hur musikterapeuter med olika bakgrund och in-
riktning praktiserar. Wigram med flera tar upp några exempel på potentiella 
spänningsförhållanden i den musikterapeutiska praktiken och kunskapsut-
vecklingen: den konstnärliga kontra vetenskapliga inriktningen; den musika-
liska kontra psykologiska inriktningen; den beteendevetenskapliga kontra 
psykoterapeutiska inriktningen; den komplementära kontra alternativa be-
handlingssynen; samt den rehabiliterande kontra akuta insatsen (Wigram et 
al., 2002). Ruud (2008) redogör vidare för sex stycken praxisarenor för mu-
sikterapi och musikterapeuter; den medicinska, som handlar om hur musik 
kan användas för att påverka kroppsliga funktioner; den psykoterapeutiska, 
där fokus ligger på hantering av klientens känslomässiga reaktioner i den 
terapeutiska situationen; den pedagogiska, som främst rör möjligheten att i 
musikaktiviteter erbjuda lärandetillfällen rörande exempelvis motoriska, 
sociala eller kommunikativa färdigheter; den rekreativa, som är en mindre 
”individorienterad” praktik och mer inriktad på fritidssysselsättning vid till 
exempel skolor eller sjukhus; och slutligen den ekologiska, som har ett bre-
dare perspektiv på musikaktivitet, där musik betraktas som ett slags socialt 
kapital i relationen brukare och det vidare samhället.  

Musikterapeutisk praktik och teori hämtar också inspiration från musikpsy-
kologisk forskning rörande hur människor utvecklas musikaliskt (Bonde, 
2009). Bonde beskriver att detta teoretiska fält blir allt mer eklektiskt och att 
det idag är ”tale om en mangfoldighed af teorier, der redogør for barnets 
musikalske udvikling som en kompleks, interaktiv proces” (2009, s. 299), 
med anknytning både till allmän utvecklingspsykologi och kanske särskilt 
till den biologisk-dynamiska traditionen kring teoretiker och forskare som 
Daniel N. Stern och Colwyn Trevarthen. 

Givet denna mångfald och dessa potentiellt kreativa spänningsförhållanden 
behöver en generell definition av musikterapi vara inkluderande. World 
Federation of Music Therapy (WFMT), formulerade 1996 en universell och 
övergripande definition, vilken uppdaterades 2011. På hemsidan för För-
bundet för Musikterapi i Sverige återfinns den svenska översättningen:  

Musikterapi är en professionell användning av musik och dess 
delar som en intervention i medicinska, pedagogiska och var-
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dagliga miljöer med individer, grupper, familjer, eller sam-
hällen som försöker att optimera sin livskvalitet och förbättra 
deras fysiska, sociala, kommunikativa, emotionella, intellektu-
ella och andliga hälsa och välbefinnande. Forskning, praktik, 
utbildning och klinisk utbildning i musikterapi är baserade på 
professionella normer enligt kulturella, sociala och politiska 
sammanhang.  

2.2.6. MUSIKTERAPI MED PERSONER MED GRAV IF 
Innehållet i och syftet med musikterapi bestäms delvis av målgruppen den 
riktar sig till. I musikterapi för en målgrupp med ett kroniskt till-
stånd/nedsättning, såsom IF, är inte syftet att ”bota” klienterna. Istället, 
skriver författarna, blir målsättningen med musikterapin för personer med 
kroniska tillstånd: ”achieving potential, resolving physical, emotional and 
psychological difficulties and meeting the needs within the parameters of 
the individual’s chronic disability or illness” (Wigram et al., 2002, s. 30).  

Wigram med flera skriver vidare att målsättningen med musikterapi för per-
soner med IF har lite olika inriktningar och målsättningar i olika länder. 
Gemensamt för många europeiska länder är att musikterapeuter formulerar 
och arbetar mot icke-musikaliska mål så som att arbeta med interpersonellt 
kontaktskapande, kommunikationsutveckling och sinnesstimulering/-
upplevelser (ibid., s. 169). Ramel, Hermansson och Hallin (1997) menar 
vidare att musikterapi för personer med IF ”kan på ett meningsfullt sätt bi-
dra till höjd livskvalitet genom ett allmänt ökat välbefinnande ’här och nu’ 
och genom en ökad säkerhet och utvecklad kommunikativ och social kom-
petens i det musikaliska rummet” (1997, s. 141). Samtidigt är det viktigt att 
framhålla att det finns relativt lite forskning om musikterapi och andra mu-
sikaktiviteter med personer som har grav IF. En växande forskning går att ta 
del av rörande musikterapi för specifika syndrom såsom Retts syndrom och 
autism, men huruvida denna forskning går att generalisera till personer som 
”bara” har grav IF är oklart. Även om Retts syndrom ofta är associerat med 
grav IF så har ”an extreme response to musical stimuli amongst this group 
of clients” (Bergström-Isacsson, 2011, s. 2) beskrivits, vilket inte alls nöd-
vändigtvis är fallet hos personer med grav IF mer allmänt.  

Jag ska nedan redogöra för ett antal olika traditioner, metoder eller förhåll-
ningssätt som är särskilt utmärkande i musikterapi för målgruppen, även om 
det ska påpekas – som citatet av Bonde ovan poängterar – att riktningarna 
idag ofta sammansmälter både i praktiken och den teoretiska diskussionen.  

Nordoff-Robbinsmodellen kallas även kreativ musikterapi och är främst an-
passad för personer med särskilda behov. Modellen grundar sig på aktivt 
musicerande och utvecklades på 1970-talet av musikern Paul Nordoff och 
specialpedagogen Clive Robbins i New York (Nordoff & Robbins, 1977). 
Nordoff-Robbinsmodellen är ingen ”metod” utan mer ett förhållningssätt 
eller filosofi som baseras på att alla människor har rätt till musik och musi-
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cerande, oavsett grava funktionsnedsättningar eller sjukdomar (Aigen, 
2005).  

Aldridge, Gustroff och Neugebauer (1995) presenterade en forskningsstudie 
där barn med IF randomiserades till att få ta del av Nordoff-
Robbinsinspirerad musikterapi en gång i veckan under 12 veckor, eller till 
en ”wait-list control group”. Resultaten visade att de som fick musikterapi 
utvecklades signifikant mer positivt avseende motorisk koordineringsför-
måga, språk och lyssnande samt interpersonellt relaterande så som det vi-
sade på före-och-efter mätningar på deltester från ”Griffith skalorna” (ett 
psykomotoriskt testmaterial) i jämförelse med kontrollgruppen.  

Musical Interaction (MI) är en metod som främst utvecklats för barn med 
autism (med eller utan grav IF). Målet med MI är att genom en musikalisk 
inramning ge individen stöd i en tydlig, lekfull och förverbal interaktion 
med en så kallad nyckelperson (till exempel en förälder eller assistent) med 
det långsiktiga målet att stödja kommunikationsutvecklingen. MI är inspire-
rat av Intensive Interaction (Prevezer, personlig kommunikation, 2008), och 
processen i MI är ett försök till en spegling av den interaktionsprocess som 
barnet med autism missade under spädbarnstiden på grund av sina svårig-
heter att ta del av föräldrarnas försök att leka och interagera: ”the essential 
orientation of this approach has been to reproduce the conditions and cir-
cumstances which /.../ effectively promote language development in the 
normal infant” (Christie et al., 1992, s. 75). MI har diskuterats och utvärde-
rats av bland andra Wimpory och Nash (1999) och Johnels (2010).  

I Sverige är FMT – Funktionsinriktad musikterapi – en vanligt förekom-
mande inriktning. FMT utvecklades av Lasse Hjelm i Uppsala under 1970-
talet. FMT är en icke-verbal, individuell metod som baseras på en princip 
om kopplingar mellan neuromuskulära grundfunktioner, rörelse och musik. 
Det finns ett flertal uppsatser som visat att FMT är användbart i arbetet med 
personer med en mängd olika funktionsnedsättningar och sjukdomar 
(Hjelm, 2005).  

I den biologisk-dynamiska utvecklingspsykologiska inriktningen framhålls 
musikens möjligheter som kommunikations- och uttrycksmedel. Wigram 
och Elefant (2009) framhåller att ”when meeting a speechless client, the 
music therapist has the tools to promote communicative musicality, thus 
enabling a person to give their meaning a sound, and to sense that it has 
been received” (2009, s. 442). Det är framförallt på området musikterapi för 
personer med autism (med eller utan IF) som begrepp från Sterns och 
Tretvarthens teoriramar använts, och exempel på studier i denna tradition 
rör utveckling av ”joint attention” (till exempel Kim, Gold & Wigram, 
2008), socialt engagemang/-relaterande (till exempel Kim, Wigram & Gold, 
2009) och spegling och imitation genom musikalisk lek och interaktion 
(Sandell, 1999). Mer allmänt framhålls ofta att musik innebär en potential 
för personerna att uppleva, uttrycka och spegla känslor, och att musikterapi 
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kan och bör vara ett forum för alla känslouttryck, det vill säga såväl glädje 
och lek, som oro eller ilska (se vidare Wigram et al., 2002, s. 169).  

2.2.7. MUSIKTERAPEUTISKA KARTLÄGGNINGSINSTRUMENT 
Bruscia (2005) beskriver att det finns tre delområden i musikterapeutisk 
forskning:  

• Kartläggning/bedömning. Här eftersträvas ökad insikt och kunskap 
om musikrelaterade förmågor, resurser och musikterapeutiska behov 
hos individer eller särskilda grupper.  

• Behandlingsforskning. Här koncentrerar man sig på den kliniska in-
terventionen, hur de musikterapeutiska metoderna hjälper klienten 
att göra framsteg. 

• Utvärderingsforskning. Här koncentrerar man sig på att utvärdera 
musikterapeutisk behandling, till exempel om terapin var effektiv 
och om klienten gjorde framsteg.  

Min uppsats behandlar främst det första delområdet, men på sätt och vis 
också det tredje, även om det är ur informanternas perspektiv instrumentet 
utvärderas.  

Wigram och Elefant (2009) skriver angående kartläggning (assessment) i 
musikterapeutisk verksamhet, att man i sådan strävar efter att: 

”gather in a short period of time a significant amount of information that 
will help in the making of decisions about the future treatment of a client. 
The aim is to obtain an overview of the client’s abilities and interests – to 
gain a whole impression of the client” (2009, s.437).  

Det finns flera olika typer av musikterapeutiska kartläggningsinstrument, 
som jag menar att man kan dela upp i två olika huvudkategorier. Ett sorts 
instrument är observationsscheman som kan användas för att kartlägga vad 
som sker under en musikterapisession, till exempel i fråga om ögonkontakt, 
reciprocitet och socialt engagemang. Elefant (2002) har utvecklat flera såd-
ana instrument specifikt anpassade för musikterapiforskning med personer 
med Retts syndrom, och Wigram och Lawrence (2005) och Kim med flera 
(2009) har visat att strukturerad observation under musikterapi med perso-
ner med Retts syndrom respektive autism kan vara en viktig del i en allmän 
utvecklingsmässig kartläggning av personer med dessa tillstånd. Raglio, 
Traficante och Oasi (2006) har också utvecklat ett observationsprotokoll – 
The Music Therapy Coding Scheme – för att kvantitativt fånga den musikte-
rapeutiska processen med barn med autism utifrån främst Sterns biologisk-
dynamiska teoriram. 

En annan typ av instrument används vid kartläggning av musikrelaterade 
förmågor. Exempel på förmågor som Wigram och Elefant (2009) skriver att 
man bör titta på vid musikterapi med personer med Retts syndrom är: mu-
sikrelaterad fin- och grovmotorik, uppmärksamhet och vakenhet, ickeverbal 
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interaktion, kommunikation samt intresse och motivation hos individen. 
Enligt Wigram med flera (2002) är sådan kartläggning viktig vid en initial 
terapeutisk bedömning med nya klienter och kan även användas för att ut-
värdera insatser och ”vad som fungerar”. Jag har på olika hemsidor och i 
den i internationella litteraturen funnit en del instrument som potentiellt är 
användbara för personer med grav IF. McKee har tagit fram den så kallade 
”Music Therapy Assessment Request Checklist” som kan användas för kart-
läggning av en rad olika musikrelaterade förmågor.  Tyvärr tycks hemsidan 
ligga nere i skrivande stund (http://www.mckeemusictherapy.com/pdf/mt-
assessment-checklist.pdf).  

I en artikel av Ockelford med flera (2011) beskrivs ett pågående forsknings- 
och utvecklingsprojekt med namnet Sounds of intent, ”which is seeking, as a 
long-term goal, to map musical development in young children with severe, 
or profound and multiple learning difficulties (SLD or PMLD)” (2011, s. 
177). I artikeln beskrivs hur man utifrån ett observationsschema arbetar med 
att ta fram ett skattningsinstrument för olika musikrelaterade förmågor. Men 
i artikeln finns emellertid bara ett kort utdrag på ett första förslag på hur ett 
sådant instrument kan se ut.  

2.3. SYFTE 
Syftet med föreliggande uppsats är att utveckla och pröva ett kartläggnings-
instrument för musikrelaterade förmågor hos målgruppen personer med grav 
IF. I det första steget utarbetas själva instrumentet. Den biologisk-
dynamiska utvecklingspsykologiska inriktningen av musikterapi har fått 
mest utrymme vid valet av utvecklingsdomäner i instrumentet, men domä-
nerna kan motiveras av flera riktningar och metoder i musikterapi för mål-
gruppen. I ett andra steg vill jag se om instrumentet är användbart för att 
identifiera individuella profiler i olika förmågor genom att samla in skatt-
ningar för en grupp personer med grav IF. I ett tredje steg vill jag undersöka 
om ett antal praktiker (musikpedagoger/ -terapeuter/ -handledare) som har 
fått använda instrumentet finner det användbart med målgruppen. En relativt 
liten grupp deltar i studien varför försöket att pröva instrumentets använd-
barhet ska ses som en pilotundersökning.  

Följande forskningsfrågor formulerades: 

• Hur skulle ett kartläggningsinstrument för musikrelaterade förmågor 
kunna se ut? 

• Förefaller instrumentet användbart för att identifiera och beskriva 
olika musikrelaterade förmågor för ett antal personer ur målgrupp-
en? 

• Förefaller musikaliska förmågor relaterade till övrig kommunikativ 
färdighetsnivå?  

• Tycker ett antal praktiker att instrumentet är användbart för att (i) 
förstå, beskriva och kommunicera förmågor hos individen, samt (ii) 
formulera mål för musiksessionerna i framtiden? 
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3. METOD / TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Uppsatsen innehåller metodiskt tre steg. I ett första steg genomförs en me-
todutveckling i form av framtagande av ett instrument för att kartlägga olika 
musikrelaterade förmågor. I det andra steget samlas data in genom att fyra 
välutbildade bedömare (musikpedagoger/ -terapeuter/ -handledare) fyller i 
instrumentet för ett antal personer med grav IF som de arbetar med. Dessa 
data är möjliga att uttrycka numeriskt och ska analyseras på individnivå och 
även rapporteras på gruppnivå. Avsikten med denna redovisning är att se 
om instrumentet kan användas för att identifiera individuella profiler i olika 
musikrelaterade förmågor samt för att preliminärt beskriva musikrelaterade 
förmågor hos denna grupp. Några allmänna generaliseringar görs emellertid 
inte till populationen som helhet. I det tredje steget kommer bedömarna att i 
en enkät med flervalsfrågor och öppna frågor få redogöra för vad de tycker 
om att använda instrumentet för att (i) förstå, beskriva och kommunicera 
förmågor hos individen, och (ii) formulera mål för musiksessionerna i fram-
tiden. 

3.1. VETENSKAPS- OCH KUNSKAPSTEORETISKA UTGÅNGSPUNK-
TER 
Wheeler (2005) framhåller att alla definitioner av forskning har sin grund i 
olika vetenskaps- och kunskapsteoretiska uppfattningar. Exempel på viktiga 
frågor i detta sammanhang är vilken typ av forskningsfråga som är värd att 
ställa, vilken relation som råder mellan ”den som vet” och ”det som går att 
veta något om” (det vill säga relationen mellan den kunskapande människan 
och verkligheten), och vad som menas med sanning i forskning. Mot denna 
bakgrund blir det viktigt att reflektera över den egna undersökningens ve-
tenskapsteoretiska och kunskapsteoretiska utgångspunkter. Även Alvesson 
och Sköldberg (2008) menar att en reflekterande hållning är en viktig förut-
sättning för god empirisk forskning. 

3.1.1. OM RELATIONEN TEORI, FORSKNING OCH PRAKTIK 
Det finns olika åsikter om hur forskning och praktik kan eller bör förhålla 
sig till varandra. En möjlig tankemodell är att kunskap produceras i forsk-
ning och att denna forskning sedan appliceras i praktiken. Wheeler (2005) 
redogör emellertid för att många praktiserande musikterapeuter helt enkelt 
finner mycket forskning irrelevant för sin praktik, och inte alls tycker sig 
”använda” forskningsresultat i sin praktik. En möjlig tolkning av detta resul-
tat är att idén om att forskning ”tillämpas i verkligheten” av praktiker, inte 
är en adekvat tankemodell. Wheeler (1983, refererad i Wheeler, 2005) ar-
gumenterar för en mer komplex syn på relationen mellan praktik och forsk-
ning och uppmanar exempelvis musikterapeuter att utgå från i) de frågor 
som väckts i den egna kliniska praktiken, för att ii) formulera en teori för att 
hantera frågorna och sedermera testa denna/dessa teorier i forskning. Resul-
tatet från forskningen kan iii) sedan användas för att informera och forma 
den kliniska praktiken.  
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Kännetecknande för teorier är att de specificerar relationer mellan olika cen-
trala begrepp (Gustavsson, 2004). En teori kan också ses som de ”glasögon” 
som forskaren betraktar världen med (2004, s. 23). Både enligt Wheeler och 
Gustavsson är distinktion mellan teori och forskning/datainsamling tydligare 
i kvantitativt inriktad forskning, än i kvalitativ forskning, där dessa aspekter 
oftare sammansmälter. Inte minst eftersom man i kvantitativ forskning för-
söker mäta aspekter av verkligheten, kommer steget mellan teoretiska be-
grepp och hur man ”kommer åt dessa” att bli viktigt. Gustavsson menar att 
operationaliseringen av begreppen är det centrala i detta steg i den kvantita-
tivt inriktade forskningsprocessen, det vill säga att forskaren måste ”specifi-
cera observerbara och mätbara kännetecken som reflekterar de abstrakta 
teoretiska begreppen” (2004, s. 51).  

Jag håller för det första med om Wheelers komplexa syn på relationen mel-
lan musikterapeutisk teori, forskning och praktik. Mitt ideal är också att 
vetenskaplig kunskap ska vara användbar för att förstå och agera effektivt i 
sin praktik snarare än att den nödvändigtvis ska föreskriva vissa handlings-
mönster för praktikern. Därför tycker jag att instrument för kartläggning av 
förmågor bör bedömas som användbara av praktiker; det är ett sätt att be-
döma värdet av instrumentet. I mitt fall är det också centralt att det kart-
läggningsinstrument som tagits fram gör det potentiellt möjligt att kvantifi-
era olika variabler/förmågor, vilket skulle kunna användas i flera olika slags 
framtida undersökningar. I min uppsats deltar emellertid så få forsknings-
personer att några komplexa kvantitativa analyser inte kommer att kunna 
göras.  

3.1.2. OM SANNINGSANSPRÅK 
Frågan om sanningen i forskningsresultat engagerar många. Handlar forsk-
ning om att få fram en sann avspegling av verkligheten? Enligt Alvesson 
och Sköldberg (2008) kan två ytterligheter urskiljas i svaren på denna fråga.  

Den ena positionen är en objektiv ontologisk grundsyn där man direkt eller 
indirekt menar att forskarens data och beskrivningar kan vara neutrala av-
speglingar av verkligheten. Ofta, menar Alvesson och Sköldberg, går denna 
tradition att koppla till en kvantitativ och positivistiskt inriktad forskning. 
Det har riktats mycket kritik mot den positivistiska vetenskapssynen de sen-
aste decennierna (se Alvesson & Sköldberg, 2008).  Den andra ytterligheten 
är en mer kontextberoende och socialkonstruktivistisk syn där man betraktar 
”förhållandet mellan ’verklighet’ och ’text’ (forskningsresultat) (som) i 
bästa fall osäkert, i sämsta fall godtyckligt eller till och med obefintligt” 
(2008, s. 14). Alvesson och Sköldberg sammanfattar kritiken med att denna 
relativistiska position menar att ”kultur, språk, selektiv perception, subjek-
tiva former för kognition, sociala konventioner, politik, ideologi, makt och 
narration på komplicerade sätt genomsyrar vetenskaplig verksamhet” (ibid.).  

Jag har tidigare varit tilltalad av en mer relativ, diskursmedveten och post-
modern/socialkonstruktivistisk syn på sanning i vetenskap, och har bland 



21 

annat skrivit en kvalitativ uppsats i litteraturvetenskap utifrån ett sådant per-
spektiv. Men jag har alltmer kommit att ompröva synen på den relativistiska 
positionen. En av anledningarna till detta är att jag har blivit allt mer inspi-
rerad av Tony Wigram och kollegors (t ex Gold, Wigram & Voracek, 2007; 
Kim et al., 2008) mer kvantitativt och psykologiskt orienterade musiktera-
peutiska forskning. Även om jag inte tror att dessa forskare skulle ha identi-
fierat sig som ”positivister” tycks det finnas en tilltro till att forskningen är 
kumulativ, och att vi faktiskt kan nå fram till allt sannare beskrivningar av 
vad som sker i musikterapi, och varför det fungerar som det gör. Jag tror att 
det är en viktig utveckling om musikterapi ska kunna få, eller ”tillskansa” 
sig ett större utrymme i relation till traditionell medicinsk och psykologisk 
behandling.  

Som Kjørup (2009) skriver tycker jag vidare att det är ”mycket naturligt att 
tänka sig att generaliseringar måste växa fram ur grundläggande data, och 
att dessa först måste registreras så neutralt och exakt som möjligt” (2009, s. 
297). Men samtidigt som jag försöker ta fram ett instrument som kan an-
vändas för att ta fram sådan ”grundläggande data” som är så exakta och ne-
utrala som möjligt så är det viktigt att vara medveten om att mina observat-
ioner kommer att innebära ett mått av tolkning; att fakta är ”teoriladdade” 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 33). Vidare är teori viktig både vid steget 
att operationalisera begreppen och för att begripliggöra/tolka mina data.  

Alvesson och Sköldberg för ett resonemang om olika slags sanningsbe-
grepp. Bland annat gör de en distinktion mellan korrespondens och använd-
ning, det vill säga mellan en syn på sanning som en återspegling av verklig-
heten kontra en syn där giltigheten i en utsaga/beskrivning/förklaring testas 
genom att den är användbar – att den ”funkar”. I detta sammanhang refere-
rar de till Wenneberg (2002) som sägs stå för en vetenskapssyn ”där an-
vändning är det centrala (…) (och) korrespondens kommer in sekundärt som 
ett regulativt ideal att sträva efter” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 49).  

Jag känner sympati för en sådan vetenskapssyn. Å ena sidan känns, tycker 
jag, denna syn rimligare än en naiv syn där forskarens sanningsanspråk sker 
i fråga om direkt samstämmighet med verkligheten. Å andra sidan tilltalas 
jag inte av en relativistisk syn på forskning i en värld som är full av en 
massa högst verkliga problem och utmaningar, vilka kräver verkliga försök 
till lösningar.  

Jag kommer i analysen av observationerna i min uppsats också att försöka 
lämna plats åt ”det oväntade” på så sätt att resultat som jag inte tänkt på 
också ska kunna ges en viktig plats. Esaiasson med flera (2004) skriver ex-
empelvis om hur det ska vara ”den empiriska verkligheten som avgör vad 
som är svaret på min forskningsfråga” (2004, s. 21). Detta betyder att jag 
måste vara sann mot de resultat jag får fram även om jag inte ”tycker om” 
dem eller har förutsett dem utifrån min förförståelse. Ett exempel på ett möj-
ligt sådant resultat är att musikpedagogerna/ -terapeuterna/ -handledarna 
inte tycker att instrumentet som jag tagit fram är användbart, vilket jag med 
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den typ av data jag samlar in kommer att kunna konstatera relativt ”svart-
på-vitt”.   

3.2. GENOMFÖRANDE/ DATAINSAMLING  

3.2.1. UTVECKLING OCH ANALYS 
I arbetet med att ta fram instrumentet har jag arbetat mycket med enskilda 
frågor och svarsalternativ. Grunden för innehållet i frågorna är utvecklings-
psykologisk teori, främst forskning utifrån det biologisk-dynamiska per-
spektivet om ”joint attention” och socialt engagemang/relaterande i autism 
och IF, men även om motorik och kognition.  

För val av domäner och enskilda frågors innehåll sökte jag inspirerande för-
lagor i den internationella litteraturen. Jag sökte på Google Scholar på ord 
som ”Checklist”, ”Music Therapy” och ”Profound/Severe Disability”, ”In-
tellectual”. Jag fick ett fåtal träffar på liknande instrument: Raglio med flera 
och McKee. Inget instrument var specifikt konstruerat för den aktuella mål-
gruppen. Jag använde även min egen erfarenhet rörande vilka musikrelate-
rade förmågor som används, och som potentiellt kan utvecklas under musik-
interaktion/-terapi med målgruppen. 

I kartläggningsinstrumentet handlar det om hur ofta personen med grav IF 
visar upp ett givet musikrelaterat beteende. Nästan samtliga frågor är formu-
lerade utifrån uppvisandet av positiva förmågor, det vill säga att personen 
kan eller uppvisar ett givet positivt beteende. Detta motiveras av det sa-
lutogena synsätt som beskrivs i inledningen (se även Winlund, 2011). For-
muleringarna utgår från påståenden som bedömaren får ta ställning till. När 
man använder påståendesatser som den svarande kan instämma i används 
begreppet ”Likert-skala” (Trost, 2007, s. 158). Gustavsson (2004) beskriver 
hur man går tillväga när man operationaliserar komplexa teoretiska begrepp 
för empiriska enkätundersökningar och dylikt. Han framhåller att det för 
varje enskilt teoretiskt begrepp/variabel bör finnas flera frågor eller påståen-
den som bedömarna har att ta ställning till. Detta kallas för att instrumentet 
eller enkäten ska ha multipla indikatorer.  

I enkäten där instrumentet utvärderades frågades om instrumentets använd-
barhet, frågornas och domänernas relevans, samt om informanterna saknade 
delar i instrumentet eller hade övriga synpunkter. Även i utvärderingsenkä-
ten handlar det om att instämma i högre eller lägre utsträckning i påståen-
dena. 

3.2.2. DELTAGARE 
Sällan har man i forskningssammanhang möjlighet att studera alla individer 
som man potentiellt intresserar sig för. Man får därför ofta göra ett urval 
från den population man är intresserad av. Trost (2007) beskriver olika slags 
urval av deltagare i empirisk forskning. Trost skiljer inledningsvis mellan 
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slumpmässiga och icke-slumpmässiga urval. Strängt taget, skriver Trost, är 
ett slumpmässigt urval ett minimikrav för att kunna generalisera sina slut-
satser (som baseras på urvalet) till den större populationen. Icke-
slumpmässiga urval finns av olika slag. Trost skiljer på följande tre huvud-
typer:   

• Kvoturval: Här försöker man få fram ett urval av som är representa-
tivt för populationen genom att försöka styra rekryteringsprocessen 
när det gäller viktiga demografiska variabler, såsom kön, ålder eller 
socioekonomisk status.  

 

• Bekvämlighetsurval: Detta är, enligt Trost, ett ”man tager vad man 
haver”-urval såtillvida att man försöker få tag på så många forsk-
ningspersoner som man vill ha utan en speciell metod för rekryte-
ringen. Det är inget försök att få fram ett representativt urval. 

  

• Strategiska urval: Denna form av urval används främst i kvalitativa 
studier, genom att man försöker få maximal variation på de variabler 
som man anser vara viktiga, t ex kön och ålder. Det är inget försök 
att få ett representativt urval.    

 

I min uppsats används ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2007) för bedö-
mare och forskningspersoner. Det är fråga om ett bekvämlighetsurval såtill-
vida att alla bedömare rekryterats från Göteborg, där jag bor. Ett strategiskt 
urval används såtillvida att bedömarna valts ut på basis av utbildning och 
kön. Jag har velat inkludera såväl musikpedagoger och -handledare som 
musikterapeuter. Två män och två kvinnor deltar som bedömare. Ett krav 
för att delta är att de arbetat under en längre period med individerna med IF 
som beskrivs i kartläggningen, samt att dessa personers föräldrar eller gode 
män informeras att han/hon kommer att beskrivas i en uppsats/studie.  

Elva forskningspersoner med grav IF deltog i studien. Detta är ett relativt 
litet urval, men som rapporterats i bakgrunden är också populationen liten. 
Dessutom bedömde jag och min handledare att urvalet var tillräckligt för att 
initialt kunna bedöma instrumentets användbarhet i ljuset av forskningsfrå-
gorna. En person som skulle ha deltagit exkluderades då denne inte hade 
grav IF utan främst en fysisk funktionsnedsättning som försvårade kommu-
nikationen. Kön, ålder, bedömare och huvudsakligt kommunikationssätt för 
varje person redogörs för i resultatdelen.  
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3.2.3. RELEVANS, VALDITET OCH RELIABILITET 
Föreliggande uppsats handlar främst om metodutveckling för kartläggning 
av musikrelaterade förmågor, vilket jag menar är av stor relevans. För att få 
en inblick i huruvida kartläggningsinstrumentet kan vara användbart genom-
förs en fallserie där skattningar av olika musikrelaterade förmågor samlas in 
för elva (icke-slumpmässigt) utvalda individer ur målgruppen. På grund av 
att det är ett icke-slumpmässigt urval, samt en liten deltagande grupp, görs 
inga generaliserande slutsatser vad avser populationen, det vill säga perso-
ner med grav IF mer generellt. 

En studies kvalitet bestäms delvis av dess validitet och reliabilitet. Validitet 
handlar om hur väl man mäter och studerar det man vill mäta och studera 
(Esaiasson et al., 2004). Validitet är en viktig aspekt både vad gäller kart-
läggningsintrumentets utformning samt mitt försök att utpröva och utvär-
dera det. Även om jag i uppsatsen inte formellt prövar kartläggningsinstru-
mentets validitet (till exempel genom jämförelse med filmning) så kan inne-
hållsliga paralleler till liknande instrument och förlagor (till exempel Raglio 
et al., 2006) i viss mån stödja förutsättningarna för god validitet. När det 
gäller anspråk på validitet i utvärderingen av instrumentets användbarhet får 
man vara försiktigare med tanke på det lilla urvalet. Genom en öppen redo-
visning av mina data vill jag hjälpa läsaren att själv kunna bilda sig en upp-
fattning om frågan.  

Med reliabilitet menas tillförlitlighet i mätningarna/observationerna eller 
”den relativa frånvaron av slumpmässiga fel” (Trost, 2007, s. 55). För att 
försäkra mig om reliabiliteten i kartläggningsinstrumentet har jag använt 
multipla indikatorer för varje domän, det vill säga flera frågor formuleras 
för varje utvecklingsdomän, vilket rekommenderas av Trost (2007).  

3.2.4. ETIK 
I appendix i Esaisson med flera (2004) redogörs för Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Enligt texten finns fyra allmänna huvudkrav på 
forskning. Det första kravet kallas informationskravet, vilket handlar om att 
forskaren ska informera informanter eller forskningsdeltagare om deras 
uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deltagande i forskningen. 
Det andra kravet kallas samtyckeskravet, vilket innebär att forskaren ska 
inhämta informerat samtycke från sina informanter och forskningspersoner. 
Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet, vilket handlar om att perso-
ner som ingår i forskning ska ges högsta möjliga konfidentialitet. Det fjärde 
kravet kallas nyttjandekravet, vilket innebär att insamlat material endast får 
användas för vetenskapliga ändamål, och inte för till exempel kommersiellt 
bruk. Jag följer dessa huvudkrav i min uppsats. Eftersom forskningsperso-
nerna inte kunnat ge eget samtycke, var det viktigt att godkännande och 
information givits till föräldrar eller gode män.  
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4. RESULTAT 

4.1. KARTLÄGGNINGSINSTRUMENTETS UTFORMNING 
Framtagandet av kartläggningsinstrumentet utgår från antagandena (i) att 
det finns meningsfulla individuella skillnader mellan personer med IF inom 
domänerna, och (ii) att domänerna potentiellt är separata på så sätt att man 
som individ kan ha högre utvecklade förmågor i en domän än i en annan.  

Totalt formulerades 43 frågor i kartläggningsinstrumentets fyra domäner:  

• Motorisk/Sensorisk Funktion - 12 frågor 
• Socialt- & emotionellt engagemang - 8 frågor 
• Kognition - 7 frågor 
• Kommunikation - 16 frågor 

Svarsalternativen består av fem steg, där -2 = ”aldrig”, -1 = ”sällan”, 0 = 
”ibland”, 1 = ”för det mesta” och 2 = ”varje gång”.  

För att beskriva gruppen som helhet kommer medelvärdet för hela gruppen 
att beräknas. Medelvärdet beräknas genom att summan av alla poäng på alla 
frågor för alla individer adderas och sedan delas med det totala antalet indi-
vider. Dessutom beräknas medelbedömningen för varje fråga i de olika do-
mänerna genom att summera alla enskilda poäng för varje fråga och dela 
denna siffra med det totala antalet frågor i domänen. På så sätt kan man få 
fram ett medelvärde som är jämförbart mellan de olika domänerna trots att 
det är olika antal frågor i de olika domänerna. Jag tänker sedan redovisa 
resultaten för varje individ i fråga om medelvärden inom varje domän i ett 
stapeldiagram. 

Det färdiga kartläggningsinstrumentet finns i sin helhet i bilaga 1. 

Enkäten där bedömarna får redogöra för sin syn på användbarheten/ använ-
darvänligheten hos kartläggningsinstrumentet finns i sin helhet i bilaga 2.  

4.2. RESULTAT PÅ GRUPPNIVÅ 
Totalpoängen på instrumentet varierade mellan - 63 och + 25 poäng. Det var 
med andra ord en stor spridning i bedömd musikrelaterad förmåga i gruppen 
som helhet.  

Medelvärdet för gruppen var -16,4. Det negativa värdet på medelvärdet in-
dikerar att många fick negativa skattningar på de enskilda frågorna i instru-
mentet, det vill säga att individen hade många skattningar på -1 eller -2 (vil-
ket alltså betyder att personen inte uppvisade det beteende som beskrivs). 
Medelskattningen för de olika delskalorna beräknades sedan, vilket möjlig-
gör att jämföra värdena trots att antalet frågor var olika i de olika domäner-
na. Resultatet redovisas i tabell 1 nedan och visar att i gruppen som helhet 
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tenderar motorik och kognition ligga lägre, socialt och emotionellt engage-
mang ligga högre, och kommunikation i mitten. 

Tabell	  1.	  

 

4.3. RESULTAT REDOVISAT FÖR VARJE INDIVID I DE OLIKA DO-
MÄNERNA 
Nedan redogörs för varje deltagares genomsnittbedömning inom varje do-
män. I figuren redogörs även för kön, ålder, huvudsakliga kommunikations-
sätt och bedömaren. En kort kommentar görs om varje figur rörande över-
gripande funktionsnivå eller profil, samt jämförelser med huvudsakligt 
kommunikationssätt.  

Tabell	  2.	  

Person 1 (tabell 2) har en jämn profil över de olika domänerna, och tenderar 
också att ligga relativt lågt på domänerna. Hennes kommunikationssätt i 
övrigt förefaller vara på det första steget i trappstegsmodellen av Thunberg 
med flera (2011). 
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Tabell	  3.	  

Person 2 (tabell 3) har en viss variation över de olika domänerna. Socialt 
och emotionellt engagemang ligger något högre än de andra domänerna. 
Hon tycks befinna sig på ett tidigt steg i den allmänna kommunikationen.  

 

Tabell	  4.	  

Person 3 (tabell 4) har en jämn profil över de olika domänerna, och ligger 
relativt lågt. Hennes kommunikation i övrigt verkar ligga på ett tidigt ut-
vecklingssteg. Person 1-3 är alla vuxna kvinnor och tycks även likna 
varandra vad gäller kommunikationssätt och i viss mån även musikrelate-
rade förmågor. Person 2 och 3 har bedömts av samma person. 
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Tabell	  5.	  

Person 4 (tabell 5) har en variation i resultatet. De kognitiva och kommuni-
kativa aspekterna av musicerandet är relativa styrkor, medan utfallet för 
motoriska och sensoriska förmågor är svagare. Person 4 är yngre. 

 

Tabell	  6.	  

Person 5 (tabell 6) uppvisar en variation i sin profil, med högt resultat på 
socialt och emotionellt engagemang, och lägre resultat på kognitiva för-
mågor. Hennes kommunikation är på ett relativt sent steg. 
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Tabell	  7.	  

Person 6 (tabell 7) ligger relativt lågt över samtliga domäner men moto-
riska/sensoriska förmågor är en relativ styrka. Hans övriga kommunikation 
ligger på samma relativt sena (det vill säga välutvecklade) utvecklingssteg 
som person 4 och 5. Kommunikationen hos personerna 4-6 innefattar alla 
viss användning av symboler i form av tecken och bilder, men de skiljer sig 
vad avser resultatet i de musikrelaterade domänerna. 

 

Tabell	  8.	  

Person 7 (tabell 8) har en jämn och låg profil på de olika domänerna. Person 
7 tillhör de yngsta i gruppen och hennes kommunikationsnivå förefaller vara 
på det tidigaste steget i trappstegsmodellen.  
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Tabell	  9.	  

Person 8 (tabell 9) visar en variation över de olika domänerna, med en 
stryka i socialt och emotionellt engagemang samt kommunikativa förmågor. 
Hennes övriga kommunikation innefattar gester och konkreta föremål och är 
i relation till gruppen som helhet på en medelnivå. 

 

Tabell	  10.	  

Person 9 (tabell 10) har relativt höga resultat på domänerna, med styrkor i 
socialt och emotionellt engagemang och kommunikativa förmågor. Hennes 
huvudsakliga kommunikativa nivå bedöms vara på ett tidigt utvecklingssteg. 
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Tabell	  11.	  

Person 10 (tabell 11) ligger högt generellt, men något lägre i kommunika-
tiva förmågor i jämförelse med de andra domänerna. Hennes kommunikat-
ion befinner sig på en medelnivå i relation till gruppen som helhet. 

 

Tabell	  12.	  

Person 11 (tabell 12) ligger högt generellt med en relativt jämn profil. Per-
son 11 befinner sig på ett i relation till gruppen som helhet senare utveckl-
ingssteg i sin kommunikationsutveckling.   

4.4. ENKÄTSVAR 
Nedan redogörs för informanternas synpunkter på användandet av kartlägg-
ningsinstrumentet. De olika svaren och synpunkterna rapporteras nedan (se 
bilaga 2 för samtliga frågor).  

Delskalorna/ övergripande synpunkter 

Den första frågan i enkäten rör huruvida informanterna fann de övergri-
pande domänerna i instrumentet relevanta och adekvata för musikaktiviteter 
med målgruppen. Tre av de fyra informanterna kryssade för ”stämmer helt” 
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på detta påstående, och den tredje informanten kryssade för ”stämmer del-
vis”.  

Under ”övriga kommentarer” uttryckte informanterna övergripande positiva 
omdömen. En informant uttryckte följande:  

”Ett bra och övergripande mätinstrument, där många viktiga delar är med. 
Bra att ha med i planering så att alla kategorier utmanas under musiken.” 

En annan informant föreföll något mindre entusiastisk över instrumentet 
som helhet. Denne menade dock att framtagandet av instrumentet var ett: 

   ”Gott initiativ! Vi behöver sån’t här!” 

Relevans 

Den andra enkätfrågan är uppdelad i två. Den första efterfrågade om de en-
skilda frågorna upplevdes som relevanta. Här svarade tre ”stämmer delvis”, 
medan den fjärde tyckte att detta ”stämmer helt”. Den andra delen i fråga 
två gällde om de enskilda frågorna var begripliga. Här svarade två ”stämmer 
delvis”, medan två tyckte att detta ”stämmer helt”. En av informanterna 
hade flera synpunkter på utformning av de enskilda frågorna. Bland annat 
bedömdes fråga 32 och 43 vara oklara. Fråga 40 handlar om att ”visa miss-
nöje” under musiken, och informanten undrade om detta kan uttryckas som 
”att bli mindre engagerad än vanligt”. Sammantaget så framkom ett antal 
synpunkter som kan användas för att göra kartläggningsinstrumentet mer 
användarvänligt.   

Användbarhet 

Fråga tre är uppdelad i två delar som berör frågan om instrumentet är an-
vändbart i den praktiska vardagen. Två av fyra informanter kryssade för 
”stämmer helt” för det första påståendet att instrumentet är användbart för 
att kartlägga musikrelaterade förmågor hos personer med grav IF. En infor-
mant kryssade för ”stämmer delvis”, och den sista informanten kryssade i 
”stämmer varken bra eller dåligt”. Denna sista informant skrev även att 
”vissa frågor kändes lite för ’grova’”. Informanten tog ett exempel i frågan 
”att spela trumma med händerna växelvis”, och menade att på tidig ”ut-
vecklingsnivå kan det mer handla om att ’bara’ titta på eller peta på trum-
man”. En annan informant menade att kartläggningsinstrumentet kan an-
vändas som komplement till andra instrument.  

Det andra påståendet i fråga tre handlar om huruvida instrumentet är an-
vändbart för att planera och formulera mål i musikaktiviteter. På denna 
fråga svarade två informanter ”stämmer helt”, medan två kryssade för 
”stämmer delvis”. Även fråga nio relaterar till upplevd användbarhet, och 
här efterfrågas om informanterna kommer att använda instrumentet i framti-
den. Tre informanter svarade på frågan. Två menade att de ”kanske” skulle 
använda kartläggningsinstrumentet igen, medan den tredje svarade ja på 
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frågan. Den som inte svarade föreföll mest positiv till instrumentet i sina 
övriga svar och kommentarer.  

Saknat och irrelevant innehåll 

Här efterfrågas om informanterna saknade någon övergripande domän. En 
informant lämnade flera förslag: rumskänsla, balans, munmuskulatur, samt 
eventuellt relationen till medföljande. 

I fråga fem efterfrågas om informanterna saknade någon enskild fråga. En 
informant saknade att kunna kryssa i ett ”vet ej”-alternativ på kartläggnings-
instrumentet. En annan saknade frågor rörande: ”stärka munmuskulaturen 
genom blåsinstrument”, ”olika typer av grepp med händerna”, ”balans” samt 
”upptäcka var ljud kommer ifrån”. De andra två lämnade ingen kommentar.   

I fråga sex efterfrågas om någon/några övergripande domäner upplevdes 
som irrelevant/-a. Ingen informant nämnde någon.  

I fråga sju efterfrågas om någon/några enskilda frågor upplevdes som irrele-
vanta. En informant poängterade att fråga 16 och 31 var väldigt lika. En 
annan informant tyckte att frågorna ibland kändes ”svåra att svara på grund 
av metoden jag jobbar med (FMT). Kändes ibland mer inriktad mot musik-
samling eller annan musikaktivitet”.  

I fråga åtta efterfrågas synpunkter på längden på instrumentet. Tre infor-
manter svarade på frågan och alla menade att kartläggningsinstrumentet var 
lagom långt.  

4.5. SAMMANFATTNING  
Som sammanfattande kommentar kan sägas att personerna presterade 
sinsemellan på olika nivåer, och med delvis olika profiler avseende musikre-
laterade styrkor och svårigheter. På ett allmänt plan tycks det som att perso-
ner med mer utvecklade musikrelaterade förmågor kommunicerar på ett 
senare utvecklingssteg i sin allmänna kommunikation, men flera exempel på 
undantag från denna eventuella koppling finns också. Informanterna föreföll 
tycka att instrumentet var användbart, och kom också med påpekanden och 
förslag som är viktiga att begrunda vid en eventuell revidering av instru-
mentet.  
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5. DISKUSSION 
Uppsatsen har inneburit både metodutveckling, datainsamling och utvärde-
ring. Flera resultat framkom som är värda att diskutera vidare. Svagheter i 
studien liksom framtida forskning kommer också att diskuteras.  

5.1. METOD- OCH RESULTATDISKUSSION  
För det första visade beskrivningen av den deltagande gruppen som helhet 
att de fick något högre värden för socialt & emotionellt engagemang än de 
andra domänerna. Möjligen kan detta resultat ge stöd för idén att musikte-
rapi ger möjlighet att uppleva, uttrycka och spegla känslor (Wigram et al., 
2002). Wigram med flera poängterar att musik för målgruppen kan erbjuda 
ett alternativ till det talade språket i terapisituationen: ”with the multi-
handicapped clients there is often a total lack of verbal language, and there-
fore they need other media of communication for self-expression and to 
interact with the surroundings. Music is a good tool for this as it has often 
been described as a ’language’ in itself” (2002, s. 169). Mot bakgrund av en 
hög psykisk ohälsa i populationen är, tycker jag, detta ett viktigt område för 
fortsatt forskning att gå vidare i.  

För det andra så visade resultaten att en person inte nödvändigtvis ligger 
generellt högt eller lågt över alla domäner, utan att olika slags profiler är 
möjliga. Två personer med samma totalpoäng kan med andra ord ha olika 
poäng i de olika domänerna. Sådana uppgifter kan utgöra viktig information 
vid planering av musikterapi med en individ. Som en informant i uppsatsen 
nämnde så är det viktigt att alla domäner ”utmanas” under musiken. Kanske 
är det så att man genom att ”träna” på de mindre utvecklade domänerna kan 
stödja utvecklingen hos personerna? En annan möjlighet, som jag utifrån 
min erfarenhet tror mycket mer på, är att bygga vidare på identifierade styr-
kor och ”det som motiverar och fungerar” hos personen med grav IF. Detta 
är ett salutogent perspektiv som ligger väl i linje med vårt arbete på Eldo-
rado så som jag beskrev i inledningen. Det stämmer även överens med 
Winlunds ord att systematisk kartläggning av individens behov och för-
mågor gör det ”lättare att se honom/henne som en person med möjligheter 
och förmågor” (2011, s. 21). I kartläggningsinstrumentet har jag valt att 
formulera påståenden som framförallt beskriver positiva beteenden och 
förmågor, vilket förhoppningsvis uppmuntrar ett salutogent synsätt (och 
även minskar risken för att hänfalla i en svårighets- och bristorientering).  

För det tredje tycks det som resultatet gav visst stöd för idén att det finns 
kopplingar mellan musikalisk och allmän kommunikativ utvecklingsnivå, 
eftersom en del personer som hade relativt höga värden på kartläggningsin-
strumentet tenderade att ligga på ett relativt sent utvecklingssteg i sin all-
männa kommunikation, och tvärtom för de med låga poäng. Men det är 
också viktigt att framhålla att det finns några tydliga undantag till en sådan 
eventuell koppling. Person 6 fick exempelvis låga poäng på det musikaliska 
kartläggningsinstrumentet trots att hans allmänna kommunikationssätt var 
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på ett relativt sent utvecklingssteg. I motsats hade person 9 relativt höga 
skattningar på samtliga musikrelaterade domäner, trots att hon bedömdes 
ligga på ett tidigt utvecklingssteg i sin allmänna kommunikation. Enligt 
Thunberg med flera (2011) följer personer med funktionsnedsättningar i 
regel trappstegsmodellen på samma sätt som vanligt utvecklade barn, men 
de skriver också att det går långsammare och att utvecklingen kan vara 
ojämn och annorlunda. Genom en studie där den allmänna kommunikativa 
färdigheten utvärderas på ett mer systematiskt sätt enligt den modell som 
beskrivs i Thunberg med flera skulle man på ett mer bestämt sätt kunna testa 
den eventuella kopplingen mellan musikrelaterad och mer allmän kommu-
nikativ förmåga i målgruppen. I en sådan studie skulle en större grupp del-
tagande personer behövas.  

För det fjärde verkade informanterna i regel tycka att instrumentet var an-
vändbart och relevant. Samtidigt gjordes vissa mindre påpekanden som är 
viktiga att ta hänsyn till vid en eventuell revidering av kartläggningsinstru-
mentet. Jag upplever det som positivt att även om inte alla informanter var 
lika entusiastiska över kartläggningsinstrumentet i sin nuvarande form, så 
togs ”initiativet” att skapa ett sådant emot väl – informanterna uttryckte ett 
behov av ett instrument av detta slag. Som diskuterades i metoddelen (se 
också Alvesson & Sköldberg, 2008) anser jag att användbarhet är ett viktigt 
kriterium för forskning. En potentiellt intressant observation var att den mu-
sikterapeutiska ”skola” som man tillhör eventuellt påverkar hur man ser på 
instrumentets användbarhet. Mer specifikt så uttryckte en musikterapeut 
med FMT-inriktning att det inte var helt användbart ur ett ”FMT-
perspektiv” och att det delvis redan fanns instrument tillgängliga inom 
denna skola.  

5.2. BRISTER I STUDIEN 
Det finns flera potentiella svagheter i uppsatsen och i kartläggningsinstru-
mentet som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkningen av uppsatsens resultat 
samt för framtida utvecklingsarbeten. 

Studien innefattade ett litet antal deltagande personer, varför resultaten ska 
ses som preliminära och tolkas utan generaliserande slutsatser gällande den 
större populationen/-erna. När det gäller deltagarna med grav IF kan man 
samtidigt konstatera att det lilla urvalet i min studie inte skiljer sig från lik-
nande arbeten som publicerats i vetenskapliga tidskrifter av forskande mu-
sikterapeuter, och vilka utgjort inspirerande förlagor till föreliggande upp-
sats. Exempelvis deltar i Raglio med flera (2006) sju barn med autism; i 
Kim med flera (2009) tio barn med autismspektrumtillstånd; och i Aldridge 
med flera (1995) åtta barn med IF.  

Om jag skulle göra om kartläggningsinstrumentet idag så skulle jag inklu-
dera fler frågor rörande mer grundläggande och mer basala beteenden i mu-
siksituationerna, för att på så sätt inte få så många negativa (det vill säga 
”minus”) skattningar. Som en informant uttryckte det, så kan lyckosam mu-
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sikaktivitet för personer med grav IF ibland ”bara” vara att peta på en 
trumma. Å andra sidan hade jag intentionen att just visa på potentiella – mer 
komplexa – musikrelaterade förmågor som jag har upplevt i musikverksam-
het med personer ur målgruppen. Jag hade också en avsikt att det skulle 
finnas ett stort utrymme för utvecklingspotential i instrumentet.  

En annan brist är att jag inte genom filmning och analys av musikaktivitets-
sessioner hade möjlighet att testa validiteten på skalan, och även se om olika 
informanter skattar samma persons förmåga på olika sätt. 

5.3. FRAMTIDA FORSKNING 
Kartläggningsinstrumentet skulle kunna användas för att undersöka flera 
intressanta forskningsfrågor, av vilka några exempel diskuteras nedan. 

Det vore intressant att samla in information från personer över tid och se om 
det finns några generella mönster i hur olika musikrelaterade förmågor ut-
vecklas hos målgruppen. 

Det vore också intressant att jämföra resultatet från målgruppen med skatt-
ningar från små vanligt utvecklade barn, och på så sätt kunna jämföra om 
och hur personer med grav IF liknar vanligt utvecklade barn i sin musika-
liska utveckling. 

Som redan nämnts vore det också intressant att i mer detalj undersöka kopp-
lingen till den allmänna kommunikationsutvecklingen. Thunberg med flera 
beskriver kommunikativ förmåga som man skulle kunna relatera till inform-
ation från det musikaliska kartläggningsinstrumentet.  

Det vore även intressant att relatera resultatet från det musikaliska kartlägg-
nings-instrumentet med resultat från någon annan redan existerande och 
beprövad skala över musikalisk utveckling. Ett exempel är Nordoff-Robbins 
skala om Musical communicativeness (Nordoff & Robbins, 1977) vars ex-
istens jag blev varse först efter konstruktionen av föreliggande kartlägg-
ningsinstrument.  

En annan forskningsfråga som vore intressant att studera vidare är hur synen 
på kartläggning av musikrelaterade förmågor relaterar till olika musiktera-
peutiska traditioner. Jag har själv mitt perspektiv påverkat främst av teorier i 
biologisk-dynamisk utvecklingspsykologi (se Bonde, 2009) och Musical 
Interaction (Christie et al., 1992). I min undersökning ingick informanter 
från olika musikterapeutiska traditioner. Kanske är det så att frågorna i kart-
läggningsinstrumentet tolkas på olika sätt beroende på vilken bakgrund in-
formanten har. En mycket större grupp av informanter vore nödvändigt för 
att undersöka den frågan. 
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5.4. SLUTORD 
Arbetet med denna uppsats motiverades av idén att en kartläggning av olika 
slags musikrelaterade förmågor kan vara en viktig aspekt för förståelse och 
planering av musikterapi och musikaktiviteter med personer med grav IF. 
För mig var det också viktigt att instrumentet visar potentiella processer 
eller utvecklingsmål vid musikterapi med personer med grav IF. I mitt ar-
bete möter jag många som tycks tro att musiken med denna målgrupp främst 
handlar om passiv musikunderhållning, eller på sin höjd rent motorisk ”slå-
på-trumman”-träning. Min övertygelse är att musikalisk interaktion har så 
mycket potential för denna grupp, och jag hoppas att kartläggningsinstru-
mentet som skapades i denna uppsats kommunicerar ut detta. En annan mo-
tivering var att det finns så lite forskning om musikterapi och musikalisk 
verksamhet med personer med grav IF. Jag har ibland fått känslan av att det 
finns en slags ”statushierarki” mellan olika typer funktionsnedsättningar 
(och även bland professionella som arbetar med personer med funktionsned-
sättning), och att grav IF har låg status i denna hierarki – i mångas ögon 
tycks målgruppen långt mindre ”spännande” än exempelvis individer med 
autism eller Retts syndrom.  

En möjlig orsak till detta relativa ointresse är att gensvaret under musikte-
rapi (och interaktion mer generellt) kan vara subtilt hos personer med grav 
IF. Mer generellt med denna målgrupp, menar Winlund, är att det ligger ett 
stort ansvar på omgivningen ”att försöka se, höra, och förstå individerna, att 
begripa vad de begriper och förstå vad som intresserar dem” (2011, s. 23). 
Detta gäller i hög grad även vid musikterapi. Jag vill därför hävda att det 
krävs mycket höga kompetenskrav hos de musikterapeuter och musikpeda-
goger som arbetar med denna målgrupp. Förhoppningen är att ett särskilt 
utformat kartläggningsinstrument kan hjälpa till att se och synliggöra olika 
förmågor hos individerna och potentiellt även höja intresset för musikterapi 
med målgruppen.  
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BILAGOR 

BILAGA 1. 
 

Musikalisk aktivitet hos personer på tidig intellektuell utvecklingsnivå  

 

Musikpedagogens/-terapeutens/-handledarens namn: 

 

Information om deltagaren 

 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Huvudsakligt kommunikationsmedel (Till exempel fotografier/bilder/ ges-
ter/mimik/enstaka ord):  

 

Motorisk/Sensorisk Funktion 

 

1. Han/hon griper objekt eller musikinstrument. 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

2. Han/hon använder bilaterala grepp (dvs. med båda händerna) när 
han/hon håller t ex en maracas eller trumpinnar. 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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3. Han/hon klappar med händerna till musiken.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

4. Han/hon stampar med fötterna till musik (inte nödvändigtvis i takt).  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

5. Han/hon rör sig till musik, t ex gungar, hoppar eller dansar.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

6. Han/hon spelar med fingrarna separerade i t ex pianospel eller på gitarr-
strängar.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

7. Han/hon använder finmotoriska grepp i musikaktiviteter, t ex håller i 
mindre trumpinnar.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

8. Han/hon trummar med båda händerna växelvis.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

9. Han hon spelar på trumsetet med två händer och/eller fötter.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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10. Han/hon visar uppskattning för beröring, t ex när vi sjunger kropps-
sånger och berör respektive kroppsdel.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

11. Han/hon verkar uppskatta vibrationer, t ex om man trummar runt krop-
pen så att personen kan känna vibrationer.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

12. Han/hon tittar på och visar intresse för musikinstrument.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

Socialt- & emotionellt engagemang 

13. Han/hon delar uppmärksamhet med andra under musikaktivitet, t ex 
genom att visa instrument eller följa andras blickriktning (joint attent-
ion)  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

14. Han/hon initierar musikaliskt spel, t ex genom att börja spela på instru-
ment eller hämta instrument.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

15. Han/hon initierar aktivitet, t ex hämtar favoritföremål till aktivitet eller 
börjar göra rörelser som att klappa händerna 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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16. Han/hon ljudar/sjunger under musikstunder 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

17. Han/hon imiterar andras rörelser/spel/ljud under musikstunder.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

18. Han/hon visar med gester, mimik eller rörelser att han/hon är engage-
rad/känslofylld av musiken.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

19. Han/hon delar musikaliskt engagemang med andra, t ex genom att le 
mot andra eller visa ömhetsbetygelser.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

20. Han/hon stannar/sitter kvar under musikaktiviteten.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

Kognition 

21. Han/hon är uppmärksam under musiken 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

22. Han/hon är koncentrerad i aktiviteter han/hon tycker om.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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23. Han/hon kan repetera musikaliska mönster, t ex i trumimitation.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

24. Han/hon följer en instruktion under musiken, t ex hämtar en trumma 
eller blåser ut ett ljus, med hjälp av tecken-, bild och/eller verbal kom-
munikation.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

25. Han/hon verkar veta hur han/hon kan göra för att styra aktiviteter under 
musikstunder, exempelvis genom att hämta föremål, välja aktivitet 
m.m.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

26. Han/hon genomför flerstegsuppgifter, t ex hämtar tändstickor för att 
tända ljus i en slutsång.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

27. Han/hon förutser förändringar i musikaliska aktiviteter, t ex moment av 
lek efter en ”spännande paus”.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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Kommunikation 

28. Han/hon använder rösten för att uttrycka vilja, kommunicera under mu-
sikstunden 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

29. Han/hon använder rösten för att fylla i ord i sånger.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

30. Han/hon gestikulerar/ använder kroppsspråk för att kommunicera under 
musikstunden.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

31. Han/hon ljudar/sjunger till musiken 

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

32. Han/hon imiterar någon som spelar lika vad gäller intensitet och dyna-
mik.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

33. Han/hon varierar intensitet och dynamik i sitt spel.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

34. Han/hon är aktiv i musikalisk turtagning.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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35. Han/hon kan spela samtidigt som någon annan.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

36. Han/hon ler under/efter musikaktivitet.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

37. Han/hon ler under/efter moment av förväntanslek, t ex ”tittut-”, 
”gömma”- eller ”jagelekar”.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

38. Han/hon ler under eller efter moment av kommunikation, t ex när vi 
kommunicerat om vad vi ska göra.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

39. Han hon ler när vi sjunger hans/hennes namn.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

40. Han/hon visar missnöje under/efter musikaktivitet.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

41. Han/hon kan välja mellan två eller flera aktiviteter eller instru-
ment/föremål.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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42. Han/hon tar ögonkontakt under musikinteraktion.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 

 

43. Han/hon kan avsluta aktiviteter/ uppgifter.  

-2 -1 0 1 2 

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Varje gång 
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BILAGA 2. 
 

Enkät angående användandet av formuläret ” Musikalisk aktivitet 
hos personer på tidig intellektuell utvecklingsnivå” 

 

Tycker du att följande påståenden stämmer in på dig? 

 

1. De övergripande kategorierna (överskrifterna) i instrumentet känns rele-
vanta och adekvata som musikaktiviteter för målgruppen. 

-2 -1 0 1 2 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
särskilt bra 

Strämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer delvis Stämmer helt 

 

2. De enskilda frågorna kändes: 

a. Relevanta 

-2 -1 0 1 2 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
särskilt bra 

Strämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer delvis Stämmer helt 

 

b. Begripliga 

-2 -1 0 1 2 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
särskilt bra 

Strämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer delvis Stämmer helt 
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3. Instrumentet kändes användbart i den verksamhet där jag arbetar:  

a. för att kartlägga musikkommunikativa förmågor hos personer med 
intellektuella  funktionsnedsättningar på en tidig utvecklingsnivå. 

-2 -1 0 1 2 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
särskilt bra 

Strämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer delvis Stämmer helt 

 

b. för att planera och formulera mål i musikaktiviteter för individen. 

-2 -1 0 1 2 

Stämmer inte alls Stämmer inte 
särskilt bra 

Strämmer varken 
bra eller dåligt 

Stämmer delvis Stämmer helt 

 

4. Var det någon övergripande kategori du saknade? I så fall vilken eller 
vilka? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

5. Var det någon fråga du saknade? I så fall vilken eller vilka? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

6. Var det någon/några övergripande kategorier som kändes irrelevanta? 
I så fall vilken? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
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7. Var det någon/några enskilda frågor som kändes överflö-
diga/irrelevanta? I så fall vilken/vilka? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

8. Tycker du att mätinstrumentet var lagom i omfattning? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

9. Tror du att du kommer använda instrumentet i framtiden? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Övriga kommentarer: 
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