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Abstrakt 

Det finns idag inte mycket forskning när det gäller personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning, inte i samband med musik och framförallt inte ur ett aktivitetsper-
spektiv. Jag har inte studerat den medicinska forskningen utan hållit mig till den forsk-
ning som riktar sig mot livskvalitet och livsvillkor för dessa personer.  Den forskning 
som riktar sig mot personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har till stor del 
musikterapeutiska perspektiv. 

Syftet med denna uppsats är att förstå aktiviteten musik tillsammans med personer med 
grav utvecklingsstörning. Datainsamlingsmetoderna fokusgrupp och individuella inter-
vjuer har använts i ett kvalitativt arbete. Det är aktivitetsledare för aktiviteten som in-
tervjuats 

Resultatet visar på att musik som aktivitet verkar värdefull för personer med grav intel-
lektuell funktionsnedsättning men att det krävs kunskap och kompetens då musik har 
en stark påverkan på alla människor och för människor med små uttryck kan aktiviteten 
om den inte hanteras varsamt göra mer onytta än nytta för personerna. 

Uppsatsen är en magisteruppsats vilket innebär begränsningar i tid och möjligheter att 
få en djupare förståelse för aktiviteten. Framförallt saknas personernas egna upplevel-
ser. 

Nyckelord: Grav intellektuell funktionsnedsättning, aktivitet, aktivitetsvetenskap, musik, 
musikterapi. 

Abstract 

Research on people with profound intellectual disabilities is currently lacking. Not only 
in relation to music but also from a perspective of occupational science. In this thesis I 
have not studied the medical research but instead focused on research directed towards 
quality and conditions of life for the people in question. Research focusing on individuals 
with profound intellectual disabilities contains mostly therapeutics from a musical per-
spective.                          

The main purpose of this thesis is to understand music as an occupation in relation to 
people with profound intellectual disabilities. In order to meet the purpose of the study I 
have interviewed music activity leaders in focus groups as well as conducted individual 
interviews.  

The result shows that music, as an activity, seems valuable for people with profound 
intellectual disabilities but that it takes knowledge and competence from the activity 
leader due to music having a strong impact on all people. This means that for people 
with limited ability to express themselves, the activity, if not performed carefully can do 
more harm than good for the people in question.  

Due to this study being a master thesis, there are limitations in time and possibilities to 
reach a deeper understanding of music as an activity. Mainly, the personal experiences 
of people with profound intellectual disability are lacking 

Keywords: profound intellectual disabilities, occupational science, music, music therapy. 
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Det har varit ett mycket lärorikt arbete att skriva denna uppsats. Det har tagit tid, kraft 
och energi, men det har även lärt mig mycket både om personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Jag har fått förmånen att fördjupa mina tidigare kunskaper i deras si-
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satt i vetenskapens värld. För denna inblick vill jag särskilt tacka min handledare Carin 
Staland Nyman som med en ängels tålamod guidat mig i vetenskapligt skrivande med 
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stöttat mig med kritisk granskning som varit mycket värdefull, tack!  Jag vill också tacka 
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1 Inledning 
Uppsatsen syftar till att belysa en av de aktiviteter som används tillsammans med per-
soner med en grav intellektuell funktionsnedsättning, och aktiviteten är musik. Jag vill i 
denna uppsats försöka beskriva en grupp personer som för sin livssituation är helt och 
hållet beroende av sin omgivning, beskriva behovet av aktiviteter och eventuell svårig-
het att hitta aktiviteter för denna grupp. Personerna syns sällan i forskning och kan ris-
kera att stå utanför samhällets erbjudande av aktiviteter. Jag väljer att använda begrep-
pet funktionsnedsättning istället för begreppet funktionshinder som också används i 
litteratur och forskning, då det speglar min grundsyn att en nedsättning i sig inte behö-
ver vara ett hinder. En individ riskerar att bli hindrad om en miljö tillsammans med en 
uppgift som inte motsvarar de egna resurserna anpassats efter individen. Detta synsätt 
kan även ses inom aktivitetsvetenskapen som beskrivs särskilt under avsnittet teoretisk 
referensram. 

Mitt intresse för musik startade för många år sedan, närmare bestämt på vårdlinjen i 
Halmstad 1973, där en av mina lärare hade skrivit ett kompendium som inleddes med 
”alla människor visar sina egna reaktioner och det finns otaliga möjligheter för den mu-
sikaliska och rörelsemässiga upplevelsen”. Detta kompendiet finns inte att få tag på idag 
tyvärr. Musiken följde mig sedan genom förskollärarutbildning, och i mitt arbete som 
arbetsterapeut, där jag har arbetat med gruppen personer med funktionsnedsättningar 
och framförallt med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning sedan 1990. 

Genom mitt eget arbete och mina erfarenheter är musik något som används inom bland 
annat Daglig verksamhet, en insats enligt lagen om stöd och service åt vissa funktions-
hindrade (LSS). Det finns en tradition av användning av musik i verksamheter för per-
soner med grav intellektuell funktionsnedsättning, men det finns begränsad information 
om hur den används och i vilket syfte. Det finns forskning om musik i allmänhet och 
forskning kring musik i synnerhet, såsom musikterapi, men det finns inte mycket forsk-
ning kring musik i arbetet med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning 
och framförallt inte mycket forskning ur annat perspektiv än det musikterapeutiska.  

Det har blivit alltmer viktigt för mig att på något sätt dokumentera erfarenheter från 
detta område och framförallt från arbetet med en grupp personer som inte så ofta finns 
med i forskningssammanhang. Det finns generellt i arbetet med människor med intellek-
tuell funktionsnedsättning få beskrivna metoder eller arbetssätt, detta i takt med att 
kravet på evidensbaserat arbete ökar. Därför vore det intressant att på ett vetenskapligt 
sätt beskriva musik som aktivitet för personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning. 

Min ambition är att det miljörelativa handikappbegreppet, som ser funktionshinder som 
en konsekvens av samverkan mellan personliga egenskaper, funktionsnedsättning och 
samhällets hinder eller barriärer, löper som en tråd genom uppsatsen.  

Uppsatsen är kvalitativ och inspirerad av hermeneutiken. Datainsamlingsmetoderna 
individuella intervjuer och fokusgrupper har använts. Studien vilar på teorier om män-
niskan i aktivitet som är den övergripande teoretiska ansatsen. Teorier kring människan 
i aktivitet används för att belysa vikten av samspel mellan miljö och individ i ett aktivi-
tetsutförande samt för välmående. Samspelet mellan individen och miljö är dessutom 
bärande i det miljörelativa handikappbegreppet. 



 7 

1.1 Disposition  
I bakgrunden, kapitel 2, beskrivs gruppen personer med grav intellektuell funktionsned-
sättning. I detta avsnitt kommer även relationen mellan musik och personer med grav 
intellektuell funktionsnedsättning att beskrivas. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska refe-
rensramen, människan i aktivitet.  En generell beskrivning av människan i aktivitet, ur 
ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv görs, för att sedan sättas i relation till personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning. Här presenteras även en beskrivning av 
den miljörelativa modellen. Dessutom beskrivs tidigare forskning av personer med grav 
intellektuell funktionsnedsättning och aktiviteten musik. Syfte och frågeställningar pre-
senteras i kapitel 4. I metodavsnittet (kapitel 5) beskrivs den valda metoden, kvalitativ 
ansats med hermeneutisk inspiration, datainsamlingen samt analysen av denna.  Analy-
sen har skett utifrån Kruegers, Bogdan, och Bikléns tankar om kvalitativa analyser. Re-
sultatet presenteras i tema och kategorier i kapitel 6, utvecklat genom bakgrundens 
tema, frågeställning och syfte. Kapitel 7 innehåller en diskussion om resultatet där kopp-
lingen mellan den teoretiska ramen och bakgrundens ämnen görs.  I kapitel 8 presente-
ras studiens huvudsakliga slutsats. 

2 Bakgrund 
Uppsatsen fokuserar som tidigare nämnts på personer med grav intellektuell funktions-
nedsättning och aktiviteten musik tillsammans med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Bakgrunden innehåller tidigare forskning i alla avsnitt, dock presenteras ett särskilt av-
snitt om forskning gällande musik tillsammans med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning. Då litteraturen kring personer med intellektuell funktionsned-
sättning och min erfarenhet säger att grav intellektuell funktionsnedsättning inte sällan 
är kopplat till flera funktionsnedsättningar kommer uppsatsen att inbegripa personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning som också kan ha andra funktionsnedsätt-
ningar såsom motoriska svårigheter, autism, syn och/eller hörselnedsättningar, epilepsi 
mm. (Nylander 2009, Winlund 2011, Sheehy, Nind 2005, Ziljstra, Vlaskamp 2005, Munde 
et al 2008, Borgström Carlberg 2010, Diagnostic and statistical manual of mental disor-
ders 2013)Dessa personer utgör en heterogen grupp som inte tidigare synliggjorts i stor 
omfattning i litteraturen, och som på grund av omfattande funktionsnedsättningar ris-
kerar att stå utanför samhällets aktivitetsutbud.  

2.1 Grav intellektuell funktionsnedsättning 
Som skrivits i inledningen är personer med intellektuell funktionsnedsättning och fram-
förallt personer med grav intellektuell funktionsnedsättning beroende av omgivningen i 
sin vardag. Grundsynen i denna uppsats är att personer med intellektuell funktionsned-
sättning i första hand är människor med känslor behov och resurser som hos alla män-
niskor.  Historiskt sett är personer med grav intellektuell funktionsnedsättning personer 
som setts med negativa attityder, och som har definierats av sina svårigheter snarare än 
som en komplett människa med förmågor oförmågor, kön, sexualitet, etnicitet med mera 
(Sheehy, Nind 2005). Detta till trots inleds detta avsnitt med en beskrivning av just de 
svårigheter som personerna kan ha och med de medicinska beskrivningarna av funk-
tionsnedsättningen.  Kumar (2005)beskriver att personens förutsättningar tillsammans 
med den omgivande miljön är avgörande för personens välmående. Därför inleds avsnit-
tet med personernas förutsättningar för att sedan i avsnitten 2.3, 2.6, 2.7 beskriva om-
givningens betydelse.  
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För att förstå begreppet grav intellektuell funktionsnedsättning är det lämpligt att först 
försöka förklara begreppet intellektuell funktionsnedsättning. 

Begreppet utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning är inget absolut be-
grepp. Det har förekommit flera definitioner genom åren. Något som dock är gemensamt 
i alla definitionerna är att en individ har svårigheter att ta in, bearbeta information, byg-
ga kunskap samt tillämpa kunskap. De flesta är överens om att en intellektuell funk-
tionsnedsättning innebär en nedsättning i intelligens samtidigt med att behöva någon 
form av stöd för att klara vardagslivet (Granlund, Göransson, 2011). Wehmeyer (2003) 
menar att begreppet varit omtvistat och att synen har förändrats till att kategorisering 
är en hjälp till att erbjuda ett personligt stöd istället för att som förut lägga fokus på att 
beskriva svårigheter. Detta diskuterar även Göransson och Granlund (2011) som skriver 
att vid klassifikation för att erbjuda personligt individuellt stöd är det viktigt att se att 
den intellektuella funktionsnedsättningen inte enbart är ett personbundet funktions-
hinder utan att det är en kombination av funktionsnedsättningen och den omgivande 
miljön som avgör personens funktionsförmåga och behov av stöd (Granlund 2011).  

En ny diagnosmanual, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM 5 gäll-
er från maj 2013. I denna nya manual, som byter namn på funktionsnedsättningen från 
mental retardation till intellectual disability, grundas inte en diagnos på endast en kogni-
tiv bedömning utan även den sociala förmågan och den praktiska förmågan beaktas.  En 
intellektuell funktionsnedsättning omfattar alltså inte endast en lägre intelligenskvot 
utan sätter det begreppsliga tänkandet i samband med sociala relationer och praktisk 
förmåga att klara vardagliga uppgifter (Diagnostic and statistical manual of mental dis-
orders, 2013).  

Funktionsnedsättningen är livslång och medför en ökad sårbarhet för ohälsa jämfört 
med befolkningen i övrigt (Nylander, Sewerin 2009, Ineland et al 2013 ). Graden av 
funktionsnedsättning har en avgörande betydelse för möjligheten att vara delaktig i 
samhället. De med grav intellektuell funktionsnedsättning är den grupp som har minst 
möjlighet att vara delaktig (Ineland et al 2013). 

En av dem som i Sverige har ägnat mycket tid och forskning åt personer med intellektu-
ell funktionsnedsättning är Gunnar Kylén, vars forskning fortfarande är betydelsefullt 
för arbetet med personer med utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning 
(Kylén 2009). Han resonerar kring begreppet begåvning, som i Nationalencyklopedin 
förklaras: ”begrepp som inom psykologi och pedagogik används för att förklara skillna-
der i individers förutsättningar för utveckling och utövande av olika färdigheter”( Jan-
Eric Gustafsson nationalencyklopedin 2014). Enligt Kylén är begåvningen det logiska 
tänkandet och han säger att det är just i begåvningen som personerna med intellektuell 
funktionsnedsättning har sitt handikapp (Kylén 2009). 

Kylén(1986) beskriver hur begåvningen har som uppgift att ordna, samordna och ut-
trycka sinnesupplevelser och erfarenheter som man får i interaktion med omvärlden.   
Begåvningen löser problem, och arbetar genom att ordna sinnesupplevelserna i fem oli-
ka kategorier, kvalitet, kvantitet, orsak, rum och tid där kvalitet svarar på frågan vad, 
kvantitet på hur mycket, orsak på frågan varför, rum på frågan var och tid på frågan när. 
Begåvningen utvecklas genom fyra olika abstraktionsnivåer. De fyra abstraktionsnivå-
erna är A, B C och D-nivå, där A-nivå motsvarar svår och djupgående intellektuell funk-
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tionsnedsättning, vilket av Kylen benämns som grav, B-nivån motsvarar medelsvår eller 
måttlig intellektuell funktionsnedsättning, C-nivån lindrig och D-nivån motsvarar en 
normal begåvningsutveckling (Kylén1986). Den primära svårigheten vid en intellektuell 
funktionsnedsättning är svårighet med abstrakt tänkande, vilket ger en begränsad för-
måga då det gäller användning av erfarenheter och kunskaper i framförallt nya situatio-
ner (Kylén 1986). Det är dock svårt att göra en mätning av begåvning vilket bekräftas av 
både Brodin (2008) samt Aasmundsen och Flockman (2012) som menar att begreppet 
begåvning och intelligens är svårdefinierbart, sammansatt och kulturbundet.  

Begreppen för personer med intellektuell funktionsnedsättning är många och fortsätt-
ningsvis i denna uppsats kommer begreppet intellektuell funktionsnedsättning att an-
vändas. Det är det begrepp som socialstyrelsens termbank använder när det gäller en 
nedsättning av funktioner. Funktionshinder används om funktionsnedsättningen med-
för begränsning i relation med den omgivande miljön (socialstyrelsen 2007). 

Definiering av ett begrepp som grav intellektuell funktionsnedsättning och som även 
inbegriper flera funktionsnedsättningar visar sig vara komplicerat eller komplext. Inte 
bara utifrån de olika begrepp som används i litteraturen, utan även utifrån att det är 
svårt att bedöma kognitionens nedsättning. Begrepp som används i den internationella 
litteraturen är exempelvis PMLD- Profound, Multiple and Learning Disabilities och PIMD- 
Profound Intellectual and Multiple Disabilites. De används för att beskriva en person med 
grav intellektuell funktionsnedsättning som också har andra komplexa nedsättningar 
och påverkan på sin hälsa (Ware 2005, Munde 2009, Ziljstra 2005). Riksföreningen för 
barn unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB, skriver i en rapport att det är svårt 
att veta den kognitiva nedsättningens grad, men att en persons aktuella funktionsförmå-
ga är viktig (Borgström, Carlberg 2010). Graden av funktionsnedsättningar varierar och 
även kopplingen till andra nedsättningar varierar. De olika funktionsnedsättningar på-
verkar varandra vilket komplicerar bilden och visar på att gruppen med dessa funk-
tionsnedsättningar är mycket heterogen (Winlund 2011, Wilder, Granlund 2011).   

Bedömningen av den kognitiva funktionsnedsättningen är svår att göra. Den utgår från 
uttryck av funktion där graden av inlärningssvårigheter motsvarar en utvecklingsålder 
av två år eller lägre. Funktionsnedsättningen är också bunden till ett kulturellt och soci-
alt sammanhang (Munde 2009, Brodin 2008, Winlund2011, Bellamy 2010, Ware 2005). 
En grav intellektuell funktionsnedsättning beskrivs som att man bygger man sin förstå-
else av verkligheten genom att ordna upplevda sinnesupplevelser i enkla kedjor och par. 
Upplevelsen av verkligheten är konkret, till exempel kan visandet av sked betyda att det 
är dags för mat. Kommunikationen från personen är konkret och består av signaler, na-
turliga reaktioner och gester. Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning be-
skrivs av Kylén, som säger att personer förstår och agerar i den direkta närmiljön. Upp-
levelsen av tid är i nuet, händelser och enkla orsakssammanhang känns igen, det kan 
finnas förväntningar på vad som händer härnäst. Detta resulterar i att rums och tidsper-
spektiv är mycket begränsat. Eftersom personen lever ”här och nu” finns det en svårig-
het att planera handlande över tid. Det är också svårt att tänka sig saker som man inte 
förr har upplevt (Kylén 1986, Winlund 2011). Något som ytterligare påverkar personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning är att vakenhetsgraden kan vara låg, vilket 
kan innebära en utmaning för professionella och andra runt personen (Ware 2005).  

Ett annat sätt att se på funktionsnedsättningen är ur ett lärandeperspektiv som har sin 
grund i Vygotskijs teorier (Granlund, Göransson 2011). Detta perspektiv ser hur det 
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finns ett utvecklingsfrämjande samspel mellan personen med funktionsnedsättning och 
den omgivande miljön. Granlund och Göransson (2011) belyser ytterligare ett perspek-
tiv som handlar om lärande som en process inom personen. Denna uppsats har som ti-
digare beskrivits sitt fokus på det perspektiv som tydligt ser samspelet mellan individen 
och dess omgivning och även betydelsen av detta samspel för ett aktivitetsutförande 
eller funktionsförmåga.  

Det verkar vara svårt att få en uppgift om hur många personer som har en grav intellek-
tuell funktionsnedsättning. Brodin (2008) påpekar bristen på kunskap och statistik för 
gruppen.  Wilder och Granlund (2011) skriver att det i Sverige inte finns några register 
för personer med flerfunktionshinder. Ware (2005) säger att det finns få studier som rör 
förekomst av grav intellektuell funktionsnedsättning, men hänvisar till studier från 
Frankrike, Västra Australien och Norge som alla visar på en förekomst av 0,6 – 0,8 per-
soner per tusen födda. Nylander och Sewerin (2009) rapporterar en förekomst om ca 
0,3 – 0,4 %. 

2.2 Historik om synen på personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning. 

Synen på människor med intellektuell funktionsnedsättning har varierat över tid. Från 
att ha setts som någon som behöver skydd och därför bodde och vistades på särskilda 
institutioner, till att under en period ha setts som någon som samhället behöver skyddas 
från. Under en period på 1900-talet betraktades funktionsnedsättningen som en sjuk-
dom som kunde behandlas eller tränas bort. På 60-talet utvecklades ideologier om att ge 
stöd och hjälp, samtidigt som principer om integrering och normalisering började for-
mas. Detta ledde fram till att många vårdinstitutioner avvecklades och gruppbostäder 
började byggas (Lindström, Wennberg 1996, Ineland et al 2013, Grunevald 2011).   

I samband med den historiska tillbakablicken vill jag nämna utvecklingen av det miljöre-
lativa handikappbegreppet, som jag vill löper som en tråd genom uppsatsen. 

Det miljörelativa handikappbegreppet, eller modellen kan ses som en utveckling av en 
kombination av den medicinska modellen och den sociala modellen. Utifrån ett medi-
cinskt perspektiv kan en intellektuell funktionsnedsättning ses som en konsekvens av 
sjukdom eller skada, medan funktionsnedsättningen ur ett socialt perspektiv kan ses 
som ett resultat av hinder som byggts upp av samhället. Den miljörelativa modellen är 
som en kombination av dessa perspektiv och förstår funktionshindret ur bådas perspek-
tiv, att det är ett resultat av både individuella och samhälleliga faktorer (Ineland et al 
2013). En viktig utgångspunkt i modellen är att handikappet aldrig blir den enskildes 
egenskap och det är inte statiskt utan en person med samma egenskaper kan vara han-
dikappad i en situation, men inte i en annan, vilket kan visa på omgivningens betydelse 
för uppkomst av handikapp. Handikappet är alltså situationsbundet och ibland även kul-
turellt bundet (Barnes, Mercer 1999). Modellen fokuserar på att ett handikapp eller 
funktionshinder skapas i mötet mellan funktionsnedsättning och en icke anpassad miljö. 
Man kan i princip säga att alla människor teoretiskt sätt kan påvisa någon form av han-
dikapp i vissa situationer (Holme 1999, Stokkom-Calais 1996).  

En annan viktig milstolpe är Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade, LSS, som 
instiftades 1994. Lagen är en rättighetslag med bärande principer som självbestämman-
de, inflytande, kontinuitet, delaktighet, tillgänglighet och helhetssyn. Den ska främja 
goda levnadsvillkor för de personer som omfattas av lagen (LSS 1994).  Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning omfattas av denna lag. 
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Utvecklingen av världshälsoorganisationens, WHO`s (från engelskans World Health Or-
ganization), klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF (Social-
styrelsen 2003), är också en faktor med avgörande betydelse för personer med grav in-
tellektuell funktionsnedsättning. Klassifikationen beskriver hur en persons funktions-
nedsättning påverkar individen inte enbart beror på individuella egenskaper utan ses i 
samspel med andra faktorer såsom möjlighet till aktivitet och delaktighet samt omgiv-
ning. (Socialstyrelsen 2003). I klassifikationen beskrivs alltså hur en persons funktions-
förmåga och aktivitetsutförande hänger nära samman med personens kroppsfunktioner, 
aktivitet, delaktighet, personliga förutsättningar och personens omgivning. I ICF karak-
täriseras ett funktionshinder som en följd av ett komplext samspel mellan en persons 
funktionstillstånd och personliga faktorer samt av de yttre faktorer som representerar 
omständigheterna i vilken en person lever. Omgivningsfaktorer beskrivs som den fysis-
ka, sociala och attitydmässiga omgivning i vilken personen lever sina liv. Det gäller på 
individnivå, i personens omedelbara närhet, men gäller även service, tjänster och sy-
stem. Omgivningen kan vara antingen underlättande eller hindrande. (Socialstyrelsen 
2003). Björck- Åkesson och Granlund (2004) skriver att klassifikationen är biopsykoso-
cial, vilket ger möjlighet att se fler perspektiv viktiga för en persons totala livssituation. 
Vidare beskrivs begreppet aktivitet som centralt i klassifikationen och sägs vara det be-
grepp som sammanbinder den sociala och den medicinska modellen i beskrivning av 
funktionshinder (Björck-Åkesson, Granlund 2011). 

2.3 Omgivningens betydelse för livsvillkor för personer med grav intellek-
tuell funktionsnedsättning 

Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning är en grupp som är helt beroende 
av andra för sin fysiska överlevnad, psykiska hälsa och utveckling (Furenhed 1997, Win-
lund 2004). Det är svårt för dessa personer att kommunicera hur man mår, andra får 
göra den tolkningen och Furenhed (1997) menar att föräldrar och personal får vara de-
ras vikarierande livskvalitetbedömare (Furenhed1997, Ware 2005, Johnson 2012, Win-
lund 2011, Johansson 2011). 

Den första uppfattningen av tid och rum är upplevelsen av den egna kroppen. Många 
gånger måste personal/vårdgivare/anhörig locka till att gripa efter fötter och händer 
eftersom detta inte görs spontant. Initiativförmåga är ofta försenad och ett rörelsehin-
der kan försvåra utforskning och förståelse av rummet. Personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning tar få egna initiativ och behöver omgivningens stöd för att bli akti-
va och kommunicera. En person med grav intellektuell funktionsnedsättning utvecklas 
långsammare än andra, medfödda reflexer kanske inte aktiveras spontant vilket gör det 
nödvändigt att erbjuda stimulans. (Brodin 2008) Därför är omgivningen viktig. Personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning måste få erfarenheter och erbjudas upple-
velser samt uppmuntras att vara aktiva (Göransson 1986, Brodin 2008). 

Interaktion är viktig för social utveckling som i sin tur påverkar en persons välbefinnan-
de. Det visar sig att personer med grav intellektuell funktionsnedsättning i låg grad er-
bjuds aktiviteter som inbjuder till interaktion. Därav behöver omgivningen utveckla sin 
förståelse för hur interaktionen påverkar välbefinnandet. Dock finns inte mycket forskat 
kring ämnet, vilket kan bero på svårigheten för personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning att kommunicera hur de mår.  (Johnson et al 2012, Sheehy, Nind 2005, 
Kumar 2009 Winlund 2011). Interaktionens kvalitet är beroende av hur mottagaren 
tolkar det personen försöker uttrycka. Ofta krävs det stor fantasi, eller möjlighet att tän-
ka utanför sig själv. Tolkningen är också beroende av sitt sammanhang och har man för 
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bråttom lär sig personen att vara hjälplös och beroende. Vi ger normalt inte personen 
det som han eller hon bäst behöver nämligen tid till att reagera, att samla sig och ge ett 
uttryck. Vikten av en responderande miljö beskrivs av flera i litteraturen (Ware 2003, 
Sheehy, Nind 2005, Munde 2009, Winlund 2011, Johansson 2011). Mötet med personer 
med så omfattande funktionsnedsättningar kan väcka både medvetna och omedvetna 
känslor hos sin omgivning. Dessa känslor kan vara otillräcklighet vilket kan övergå till 
vanmakt. Denna vanmakt kan i en förlängning vara ett hinder i mötet med personen och 
förhindra arbetet med att lära känna individen (Winlund 2011).  

Utveckling av ett fungerande stöd för personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning innebär alltså en stor utmaning för personal och forskare. Det har skett förbätt-
ringar men mycket återstår för att kunna erbjuda stöd som ger god livskvalitet. (Green, 
Reid 1995, 2009). Kylén(1986) menar att vi måste försöka förstå begåvningens roll för 
människans verklighetsuppfattning, vad individen förstår och inte förstår av sin om-
värld. Kylen menar att människan med sin personlighet deltar i ett samspel med sin om-
givning och utveckling av känslor, sociala kompetenser och intellektuella förmågor 
hänger nära samman. På grund av sin funktionsnedsättning är personen med gravt intel-
lektuellt funktionsnedsättning extremt utlämnad till omgivningen.  Kylén beskriver att 
ett bristande samspel kan påverka en persons välmående negativt i hög grad och visa sig 
som nedstämdhet, oro och undergivenhet. Winlund (2011) beskriver hur personer med 
grav intellektuell funktionsnedsättning inte själva kan kompensera för sina svårigheter. 

2.4 Musik  
Denna uppsats handlar om musik som aktivitet tillsammans med personer med grav 
intellektuell funktionsnedsättning.  Inledningsvis presenteras ett avsnitt om musik i all-
mänhet för att sedan övergå till musik som medel för välmående och hälsa. Det är dock 
inte helt enkelt att beskriva musik i allmänhet eftersom musik ofta beskrivs som ”musik 
i betydelse för något” eller i relation till något exempelvis känslor, välmående eller iden-
titetsskapande (Stensaeth, Bonde 2011, Vickhoff 2008). 

I nationalencyklopedin finns att läsa att musik är en ”kulturyttring som inte låter sig in-
fångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock mu-
sik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera 
omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet” (Bohlin Nationalencyklopedin 2014). 

 Musiken finns alltså alltid i ett sammanhang och det kan vara svårt att isolera musikens 
betydelse, den skulle i så fall behöva skiljas ut från andra ingredienser (Theorell 2010, 
Klein 2004, De Nora 2004, Ruud 2004). För min uppsats betyder det att det inte behöver 
vara enbart musiken i sig som bidrar till informanternas upplevelser. Det kan finnas fler 
komponenter i aktiviteten som påverkar och behöver beaktas. 

Musiken beskrivs av Vickhoff (2008) som organiserande mänskligt varande, och påver-
kar som ingen annan aktivitet hela hjärnan. Den är en del av de ritualer som hjälpt män-
niska att förstå sin omvärld genom att den plockar fram nedärvda minnen från tidigare 
ritualer. Känslor är förknippade med denna gemensamma förståelse exempelvis när vi 
sjunger julsånger (Vickhoff 2008). 

Ytterligare skriver Gabrielsson (2011) i förordet till Musikk, helse og identitet, att musik 
bland annat kan användas för att förändra sinnesstämningar, för att bli påmind om hän-
delser, för att vara stämningsskapande samt spegla känslor. Men han skriver också att 
musiken är viktig av egen kraft, den lever och utvecklas för att den kan tillfredsställa 
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mänskliga behov, och bidrar till anpassning och överlevnad.  Det sistnämnda genom att 
det är den bidrar till kommunikation redan mellan spädbarn och dess vårdgivare. 

2.5 Musik som medel för livskvalitet – välmående och hälsa 
Musik kan om den används rätt ha god påverkan på en människas livskvalitet. Den har 
en positiv kraft och en stark emotionell påverkan (Ruud 2004, Theorell 2009, 2010, 
Batt-Rawden 2005).  

Finn Benestad (1994) beskriver hur musiken redan på 600-talet f Kr användes i syfte att 
påverka människan.  Sokrates (469 – 399 f Kr) menade att musiken spelade den största 
rollen i uppfostran då rytm och harmoni tränger in i själen, skänker skönhet och gör 
människan ädel.  Enligt Sokrates äger musiken mer än någon annan konstart förmågan 
att göra livet meningsfullt och målinriktat (Benestad 1994, Granberg 2000).   

Gabrielsson (2011) sammanfattar sitt förord i ovan nämnda text med att musik har en 
mängd funktioner för hälsa och välbefinnande. Den kan ha en betydelse för synen på sig 
själv och andra och samhället i stort. Tillika finns den för att berika vår tillvaro. 

I sökning efter relevant litteratur och forskning kring ämnet musik som aktivitet till-
sammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har jag hamnat i 
forskning med musikterapeutiska förtecken. Denna uppsats har inte som fokus att pro-
blematisera mellan musikterapi och användning av musik som aktivitet. Det visar sig 
dock vara svårt att sortera ut vad som är vad. Musik är ett svårfångat ämne (Theorell 
2009, Vickhoff 2008) och så är även musikterapi (Granberg 2000, Ruud1990). Granberg 
(2000) skriver att musikterapin har en nära anknytning till specialpedagogiken. Som 
exempel på några som forskar eller forskat kring musik kan nämnas Theorell (2009, 
2010) som är läkare, Klein (2004) som är arbetsterapeut, Vickhoff (2008) är musiker 
och forskare, Västfjäll (2008) är professor i kognitiv psykologi, Ruud (2004), och Sandell 
(2013) skriver om musikterapi. De forskar och skriver om musik från olika perspektiv, 
emellertid har alla med någon form av perspektiv på välmående och hälsa. Ruud (2004) 
sätter i sin bok Varma ögonblick fokus på samspelet mellan livskvalitet, hälsa och musik. 
Theorell (2009) visar att musik tycks kunna reparera och ersätta slitna celler på samma 
sätt som fysisk träning och kan leda till att minska skadliga stressreaktioner. Klein 
(2004), Lindström (2006), Theorell (2009, 2010) skriver om körsång och hälsa, Västfjäll 
(2010) om hur musik vi lyssnar på påverkar våra känslor.  

Beroende på den som lyssnar och musikens karaktär kan musik ha en uppiggande funk-
tion. Den förstärker våra känslor och kan både öka och minska stress (Ruud 2004, Theo-
rell 2009). Den påverkar oss starkt på olika sätt och det är viktigt när man utövar musik 
att vara medveten om dess starka kraft. Ofta använder man musik för olika tillfällen, 
man gör vissa aktiviteter bra till viss musik, vilar bra till någon annan. Musik är också 
något som är viktigt socialt, en viss typ av musik för vissa sociala sammanhang påverkar 
stämningen. Atmosfärskapande musik är något som ger oss mer uthållighet, gör oss 
starkare förbättrar koordination (Batt-Rawden 2004, Theorell 2010). 

En central ingrediens i musiken är dess förmåga motivera till handling, till att motivera 
krafterna som behövs för att komma in i en god utveckling (Ruud 2004). Bland annat 
genom att ha en utgångspunkt i att hitta människors resurser och starka sidor, samt att 
erbjuda upplevelser av bemästrande och glädje och på så sätt ge möjlighet för männi-
skor att våga ta initiativ i både gamla och nya situationer. Även Bratt-Rawden och De 
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Nora (2005) skriver att musiken kan fungera som handlingsskapande, som ett slags inci-
tament till görandet.   

Det finns belägg i litteraturen när det gäller musikens betydelse för människor med oli-
ka funktionshinder. Barn med autism lugnas av musik, rörelseförmågan förbättras hos 
Parkinsonpatienter, minnesförmågan hos personer med Alzheimer förbättras. Man kan 
se hur puls och blodtryck normaliseras hos barn med Retts syndrom (Örn 2000). Musik 
som terapi kan användas för att ersätta medicin, användas vid smärtreglering, stressre-
duktion, motivering, språkträning vid afasi (Sandell 2013). Inom demensvården presen-
terar Götell (2003) resultat från arbete med personer med demens när hon i en etnogra-
fisk studie belyser vikten av musikstunder för vila och interaktion mellan personer med 
demens och deras vårdgivare. Hon visar också på vikten av sångens och det egna aktiva 
deltagandet i musiken när det gäller samspelet i situationer såsom exempelvis morgon-
toalett.  

Sandell (2013) hänvisar i sin forskning till Ansdell, Meehan (2010) när hon beskriver 
hur musik har en positiv inverkan när det gäller copingstrategier och livskvalitet för 
personer med psykisk ohälsa bland annat genom sociala relationer och erbjudande av 
nya upplevelser. Musikterapi finns även beskrivet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
för psykosociala insatser vid schizofreni eller liknande tillstånd (Socialstyrelsen 2011). 

Musik har många egenskaper som kan påverka människan positivt, men det finns också 
forskning som visar på att lika starkt som musiken påverkar positivt kan den påverka 
negativt. Musik kan både gagna och skada hälsan, detta styrs till en del av vad som väck-
er lust och olust. Det kan finnas personer som har svårt att delta i musikstunder i vissa 
sammanhang av olika orsaker och det kan då bli en stressfaktor (Theorell 2010, 2009, 
Sandell 2013, Wallin 2013). Även Ruud (2004) påpekar detta när han hänvisar till mu-
sikarbetare som inte kan anpassa kvalitet och krav utifrån deltagarnas behov. 

I samband med detta resonemang diskuterar Wallin (2013) i sin uppsats om kompetens 
för de som arbetar med musik i Daglig verksamhet för personer med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Enligt hennes resultat är det viktigt med utbildade musikterapeuter 
för denna aktivitet. Det finns olika utbildningar inom musikterapi vilket Granberg 
(2000) har beskrivit. Det har också funnits utbildning till musikhandledare. Denna ut-
bildning är vilande just i skrivande stund. Kompetens för utövandet av aktiviteten musik 
kommer att diskuteras i resultatdiskussionen. 

2.6 Tidigare kunskap om aktivitet och grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning  

Den samlade forskningen och litteratur kring personer med grav intellektuell funktions-
nedsättning, oavhängigt teorier visar på vikten av aktiviteter, stimulans och en respon-
derande miljö för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning (Ware 2003, 
2005, Fava 2010, Johnson et al2012, Winlund 2011, Johansson 2011). Samtidigt pekar 
vetenskapen på en bristande forskning i området och den svåra utmaningen för perso-
nal att hitta de aktiviteter som ger stimulans (Sheehy, Nind 2005, Johnson et al 2012, 
Kumar 2005).  Utmaningen för både forskare och personal ligger bland annat i att det är 
svårt att tolka signaler, att personerna själva har stora svårigheter att förmedla vad de 
tycker (Sheehy, Nind 2005, Zijlstra, Vlaskamp 2005 ). Sökandet efter bra metoder i arbe-
tet med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har nyligen fått uppmärk-
samhet. Det är ett viktigt ämne eftersom det upplevs som en svårighet att hitta aktivite-
ter med bra stimulans som samtidigt passar dels på grund av att det är svårt att få svar 
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på vad som passar individen, och för att individen inte har erbjudits att prova så många 
saker. För personer som inte visar hög preferenser för stimuli är det svårt att avväga vad 
som är bra (Matson 2006).  

Flera av de aktiviteter som erbjuds utgår från att personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning får sin kunskap om världen genom sina sinnen och sina kroppsrörel-
ser. Aktiviteter kan vara musik, tv, sagoläsning. Furenhed (1997) betonar att det också 
är viktigt att erbjuda aktiviteter som personer i deras biologiska åldrar också utövar. 
Detta menar även Winlund (2004) som pratar om vikten av att delta i vardagsaktiviteter 
såsom att exempelvis klä på sig. Även om inte hela aktiviteten kan utföras självständigt 
kan individen vara med i de delmoment aktiviteten har.  

Även om inte Kylén (1986) och Göransson(1986) kopplas till aktivitetsvetenskapen be-
tonar de båda den egna aktivitetens vikt. Kylén (2009), skriver att det är genom att prö-
va vad man kan och inte kan får en kunskap om sig själv. Han betonar även vikten av att 
vara tillsammans som ett sätt att lära känna sig själv.  Även Göransson (1986) påvisar 
betydelsen av den egna aktiviteten som grund för att kunna förstå sin omvärld. Med 
tanke på detta har omgivningen en stor utmaning och uppgift att stimulera till lek och 
aktivitet (Brodin, 2008). 

Det finns alltså en risk att många med grava funktionsnedsättningar går miste om utma-
ningar och inte får använda och utveckla hela sin potential på grund av omgivningen 
bristande tilltro till möjlighet till aktivitet (Johnels 2012). Tilläggas kan att alla männi-
skor behöver stimulans men det verkar som om de människor som mest behöver stöd 
och hjälp med sin stimulans får det i mindre grad, säger Johansson (2011) och belyser 
att man behöver väcka nyfikenhet och lust att utforska sin omgivning. 

Ytterligare tankar om aktiviteter för personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning utvecklar Johnson et al (2012) i en beskrivning av social interaktion, som i sin tur 
kan ge en utveckling av relationer och dess vikt för välbefinnandet. För dem med inlär-
ningssvårigheter och framförallt de med grav intellektuell funktionsnedsättning, och för 
dem med begränsad kommunikation är detta svårt. Personerna har inte i tillräckligt stor 
utsträckning erbjudits aktiviteter som bjuder in till social interaktion. Flertalet personal 
använder mer instruktioner än frågor, har svårt att tolka signaler och har svårt att förstå 
att det krävs extra tid för interaktionen. Johnson et al vill ägna fokus åt roliga aktiviteter 
som ger tillfredsställelse, på aktiviteter som är ömsesidigt belönande utan att ha någon 
särskild mening. Johnson menar att lekfulla aktiviteter i samspelet med personer med 
grav intellektuell funktionsnedsättning är av stor vikt. Även Green och Reid (2005) lyf-
ter behovet av mer lustfyllda aktiviteter med skratt och humor i de dagliga aktiviteter 
som erbjuds på verksamheter för personer med grava intellektuella funktionsnedsätt-
ningar och med andra funktionsnedsättningar.  

Kunskapen om aktiviteters betydelse för personer med grav intellektuell funktionsned-
sättning är inte utbredd. Det är viktigt för alla att ha möjlighet till aktiviteter, kunna välja 
bland många aktiviteter av olika slag inkluderande kulturell, fysisk och social dimension.  
Ganska nyligen har forskning och intresse för dessa personer kommit fram. Deras situa-
tion är komplex och det finns en svårighet att finna vilka aktiviteter som skulle kunna 
bidra till en större livskvalité. Aktiviteter som används är tv, lyssna på musik, ligga i vat-
tensäng, massage mm. Att erbjuda aktiviteter för personer med gav intellektuell funk-
tionsnedsättning och tilläggshandikapp är som helhet extremt komplicerat och svårt. 
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Ofta blir det ”killing time” istället för att erbjuda aktiviteter som ger nöje och njutning, 
kvalitetstid (Zijlstra, Vlaskamp 2005). 

Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning är ofta utsatta för intryck som de 
inte har möjlighet att selektera och interagera med, till följd av deras kognitiva begräns-
ningar.  Det finns möjligheter som kan underlätta att få interagera med ett sinne i taget 
och kunna göra det fokuserat (Fava, Strauss 2010). Dessa möjligheter finns beskrivna 
inom området Snoezelen, som är ett begrepp som utvecklats i Holland 1975. Begreppet 
är en kombination mellan ordet snuffeln som betyder lukta snusa använda sina sinnen, 
och ordet doezelen som betyder slappna av, dåsa. Man började utveckla rum där man tar 
in utomhusvistelsen inomhus och med en möjlighet att fokusera på enskilda intryck där 
man kan fokusera på den samvaro och de effekter som erbjöds. Man använder bland 
annat spegelbollar, utrustning med sensorisk stimulans, vibrerande golvmattor, bubbel-
rör, musik, ljud från djur eller hav. Medföljaren är med och uppmuntrar till interaktion 
med utrustningen. Metoden förväntas underlätta ökad medvetenhet nyfikenhet av-
slappning och rekreation (Cuvo et al 2001, Johansson 2011). 

2.7 Tidigare kunskap om aktiviteten musik och personer med grav intel-
lektuell funktionsnedsättning  

När det gäller musik tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsned-
sättning är forskning om musik som aktivitet tillsammans med personer med grav ut-
vecklingsstörning relativt begränsad. Vid sökning av litteratur hamnade jag i artiklar 
som belyser musiken ur terapeutiska aspekter. Som att träna vissa förmågor eller forsk-
ning med musikterapeutiska förtecken (Savarimuthu 2002, Sandell 2013, Ruud 2004).  
Exempelvis skriver Savarithmu och Bunnel (2002) att det är mycket troligt att musik i 
form av musikterapi påverkar språkutveckling, lek, fysisk utveckling, samt utveckling av 
relationer, den är så flexibel att den kan anpassas efter personers upplevelse genom sina 
sinnen ex syn hörsel. För att musiken ska bli lyckosam behövs attityd som förenklar mö-
tet. Vidare sägs att musik kan bli positiv först när man identifierat preferenser hos per-
sonen. 

Musikhögskolan i Norge har ett center för musik och hälsa, Senter for musikk og helse. De 
arbetar med forskning kring musik och hälsa och publicerar sig genom “Skriftserie fra 
senter for musikk og helse ” som presenterar artiklar om musik i olika former och dess 
betydelse i olika sammanhang. Bland annat i antologin “Musikk helse og identitet” där det 
återfinns texter om musik och personer med grav intellektuell funktionsnedsättning 
(Stensaeth et al. 2011).  En annan antologi från samma center beskriver just personer 
eller framförallt barn med grava och sammansatta funktionsnedsättningar. Det som 
framkommer i den antologin är just att personer med grava funktionsnedsättningar ofta 
beskriv som svaga och sårbara. Deltagande i musikaktiviteter med samspel kan dock 
bidra till ökad möjlighet till kommunikation och ökad livskvalité med minskad isolering 
och passivitet som kan bidra till en ökad hälsa (Stensæth et al 2012). 

Sandell (2013) beskriver hur musikterapi kom till Sverige på 70-talet då främst inom 
specialpedagogik i arbetet med personer med olika funktionsnedsättningar. Hon tar upp 
Ruuds (2004) tankar och forskning när hon beskriver hur musikterapin kan förstärka 
vitalitetskänsla och påverka medvetenheten om känslor, skapa ramar för egna uttryck 
och självtillit, påverka upplevelse av meningsfull tillhörighet, skapa upplevelse av me-
ning och sammanhang i livet, vilket skapar nya handlingsmöjligheter. I mötet med per-
soner med kognitiv och motoriska nedsättningar ställdes allt på sin spets skriver San-
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dell. Det var svårt att arbeta om barn inte sjunger med, inte har verbalt språk, inte kan 
röra sig. Det var då som alternativa former började ta form (Sandell 2013). Ruud (2004) 
beskriver denna form av musikterapi som pedagogisk musikterapi. 

I en rapport av Ramel, Hermansson och Hallin (1997) beskrivs att musikterapi för per-
soner med grav intellektuell funktionsnedsättning på ett meningsfullt sätt kan bidra till 
höjd livskvalitet dels genom att erbjuda en större säkerhet och genom erbjudande om 
kommunikation och social gemenskap. Det som rapporten också visar är att interaktion, 
samspel och möjlighet att påverka ses i aktiviteten men kan även föras vidare till andra 
situationer än musikstunden. En annan viktig komponent som ses i rapporten är att det 
finns en glädje i att delta och den glädjen finns ”här och nu”  

Att musik är en värdefull aktivitet för personer med intellektuellt funktionshinder styrks 
av Mona Hallin(1982). Hon menar att musiken kan vara en hjälp när utvecklingen är 
störd eller försenad. Individen kan få hjälp att utveckla sitt språk, samt ett forum inom 
vilket hon kan utvecklas, motorik och kroppsuppfattning. Hon kan även få stöd socialt 
och känslomässigt (Hallin 1982). Neurologen Oliver Sacks (1998) resonemang om mu-
sikens välgörande kraft för personer med intellektuell funktionsnedsättning är likartat 
Hallins. Han identifierar hur musik kan fungera som meningsskapande och motiverande 
faktor för personer med intellektuellt funktionshinder. Genom musik vet individen hur 
hon ska röra sig och vad hon ska göra. Vad som utmärker musiken enligt Sacks är att 
den är samordnande och glädjerik. Hallin och Sacks belyser aktiviteten musik tillsam-
mans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, dock ej ur ett veten-
skapligt perspektiv. 

Wallin (2013) beskriver musik i ett vardagsperspektiv utifrån daglig verksamhet. Upp-
satsen har beröringspunkter med det jag försöker belysa men den är ur ett musiktera-
peutiskt perspektiv och hon visar att kompetens och musikterapeutisk utbildning är en 
viktig faktor.   

3 Teoretisk referensram 
Aktivitet är nödvändigt för människans välbefinnande (Wilcock 2006). Vi har till och 
med ett biologiskt behov av aktivitet (Clarke 2005). Tidigare i bakgrunden har nämnts 
att personer med grav intellektuell funktionsnedsättning riskerar inskränkning i aktivi-
tet och delaktighet på grund av deras svårigheter att själva kompensera för funktions-
nedsättningen och därigenom är extremt utsatt för omgivningens förståelse. Utifrån 
dessa begränsande konsekvenser av funktionsnedsättningen eller nedsättningarna har 
valet fallit på användning av teorier om människan i aktivitet som teoretisk referensram 
för denna uppsats.  

3.1 Människan i aktivitet 
Den nordiska termen aktivitetsvetenskap relaterar till ”occupational science” som for-
mulerades av amerikanska arbetsterapiforskare i slutet av 1980-talet, bland annat Eli-
sabeth Yerxa och har sedan utvecklats tvärvetenskapligt både nationellt och internatio-
nellt (Bendixen et al 2005). I föreliggande uppsats är det denna syn på teorier om aktivi-
tet som åsyftas. Även arbetsterapeutisk litteratur används för att beskriva människan i 
aktivitet. Occupational har sin grund i den latinska termen occupo som innefattar att ta 
makten, kontrollen över sitt liv (Yerxa 1989 et al). Idag är aktivitetsvetenskap en aka-
demisk disciplin som studerar människan i aktivitet (Argentzell, Leufstadius 2010). Det 
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finns antaganden inom aktivitetsvetenskapen om att färdigheter är nödvändiga för akti-
vitet och att individen måste se sig själv som kompetent för att nå en tillfredställelse i en 
aktivitet (Argentzell, Leufstadius 2010). 

Aktivitetsvetenskapen har tidigare haft en mer biologisk, mekanisk syn på sambandet 
mellan individ och aktivitet men syftar nu till att nå en djupare förståelse för mänskliga 
upplevelser, erfarenheter, relationer. Det finns en risk att tappa naturvetenskapen i det-
ta synsätt, men en möjlighet i att öppna upp för samverkan med sociala vetenskaper och 
humaniora.  Aktivitetsvetenskapen önskar bryta den naturvetenskapliga dominansen till 
förmån för sociala och humanistiska vetenskaper, enligt boken ”Aktivitetesvidenskab i 
et nordiskt perspektiv” (Bendixen et al 2005, Law et al.1996).  

Centralt i aktivitetsvetenskapen är det är det dynamiska samspelet mellan människan, 
de aktiviteter hon utför samt i vilken omgivning, kontext människan lever i som avgör 
aktivitetsutförandet. (Law et al1996, ). Det är utifrån dessa begrepp som det insamlade 
materialet kommer att analyseras utifrån, vilket beskrivs närmare i metodavsnittet.  

Law et al (1996) beskriver resonemanget om detta samspel i en modell, PEO-modellen, 
Person Environment, Occupation, person miljö och aktivitet där person syftar till indivi-
den och hans/hennes förutsättningar, fysiskt, psykiskt kognitivt samt drivkrafter intres-
sen och roller. Environment/miljön betecknar den miljö personen befinner sig i, såsom 
kulturellt, socialt, fysisk miljö och samhällssystem. Occupation/aktivitet betecknar upp-
gifter, moment och delmoment. Detta åskådliggörs i figuren nedan. 
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Människan beskrivs på flera ställen i litteraturen kopplad till aktivitetsvetenskap eller 
arbetsterapi, som en aktiv varelse med behov av att utforska och bemästra sin omvärld. 
I fokus ligger synen på människans resurser, de uppgifter, aktiviteter hon utför och den 
miljö i vilken aktiviteterna utförs (Kielhofner 1996, Clarke 2005). Kielhofner (2012) 
menar att de val människan gör påverkas av intressen och tron på den egna dugligheten. 
Här menar Kielhofner att samhällets värderingar kan styra hur funktionsnedsättning 
kan upplevas och att detta har stor betydelse. Som exempel nämner han hur en funk-
tionsnedsättning kan värderas som mindre värd och att det naturligtvis påverkar indivi-
der i en negativ riktning. Samtidigt skriver han om att nya ideal är på framväxt, vilket 
innebär att personer med funktionsnedsättning uppmuntras att våga visa sig som man 
är och inte försöka dölja sina funktionsnedsättningar. Vidare lyfter han självständighets-
idealet som kan behöva revideras, enligt honom, till förmån för att stärka möjlighet att 
uttrycka den egna viljan och självbestämmandet hos en person istället för att vara själv-
ständig i en uppgift man kanske inte själv har valt (Kielhofner 2012). Kielhofner visar 
hur människan på verkas av sina uppfattningar om sig själv, vanor och roller, samt för-
måga till aktivitet. Detta kan begränsas av olika faktorer såsom en funktionsnedsättning. 
Här ses också samhällets och kulturens värderingar, vilka påverkar synen på sig själv 
och de införlivade rollerna menar han. Både vilja, vanor och utförandet finns integrerat i 
alla människor och påverkar aktivitetsutförandet. Han tillägger att även om en funk-
tionsnedsättning kan försvåra utförande av roller är förmodligen de sociala barriärerna 
det allra största hindret för personer med funktionsnedsättning.  

 

 

Individ 
Aktivitet 
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ning 

Aktivitets-
utförande 
och enga-
gemang i 
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Fig 1 Fritt från Law et al 1996, Argentzell, Leufstadius  2010 
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Aktivitet bereder oss med grundläggande färdigheter som människan behöver för att 
kunna överleva och få god hälsa. Människan behöver känna sig delaktig, ha inflytande på 
vardagliga aktiviteter samt ingå i ett socialt sammanhang (Kroksmark 2005). Kielhofner 
(2012) belyser aktiviteters samordning i vardagen och miljön, samt hur genomförandet 
för engagemang i aktiviteter, som ger mening och tillfredsställelse, gynnar fysiskt och 
emotionellt välbefinnande. Aktivitet definieras som utförande av arbete (produktivitet), 
lek och dagliga aktiviteter i en kontext av tid, plats och kultur. Alla aktiviteter sker i ett 
sammanhang eller mångfacetterad miljö (Kielhofner 2012, Bendixen et al 2005). 

När det gäller arbete menar Kielhofner (2012) det som är avlönat eller oavlönat såsom 
utbildning, arbete, studier, mm. Lek betecknar det vi gör för vår egen skull exempelvis 
hobby, idrott mm. Aktiviteter i det dagliga livet utmärks av det vi gör för att ta hand om 
oss själva exempelvis hygien, mat, städning, tätt mm. I leken får vi använda vår kreativi-
tet, vår fantasi och vi gör det främst för att det är roligt (Erlandsson, Persson 2005). 

Begreppet aktivitet är flerdimensionellt, en handling i förhållande till omgivningen eller 
som svar på omgivningens krav (Bendixen et al 2005). Aktivitet beskrivs som det som 
människor gör, hur vi tar hand om oss själva, relaterar till andra, utvecklas och formar 
vår identitet, vad vi gör har en stor betydelse för hur identitet formas (Kroksmark 2005, 
Christiansen, Townsend 2009). Inom aktivitetsvetenskapen finns tankar om att hur vi 
utför aktiviteter, vår samlade kompetens är ett resultat av en dynamisk interaktion mel-
lan individen och den omgivning där aktiviteten utförs, eller i stort, individen och det 
omgivande sammanhanget. Att ”göra” är centralt i människans liv. Den egna aktiviteten 
påverkar hur vi ser på oss själva och hur vi förstår och upplever vår omvärld, och vi är 
delaktiga i vår egen utveckling genom det vi gör (Kielhofner 2012, Kroksmark 2005).  
Aktiviteter sker utifrån erfarenhet, intressen, behov, och i interaktion med den omgi-
vande miljön och kan upplevas som meningsfull och personlig, en upplevelse av delak-
tighet (Granlund et al 2004). Aktiviteters mening och upplevelser är en process över tid 
eftersom både personer och omgivning förändras över tid (Leufstadius 2010).  

Erlandsson och Persson (2005)beskriver att förståelsen för aktiviteters betydelse ger 
möjlighet att ha ett gott liv samtidigt som Ruud (2004) menar att förutsättning för ett 
gott liv ligger i att man kan känna att man kan påverka sin omgivning genom att vara 
med och fatta avgöranden som angår ens eget liv. Han menar att människan kan påverka 
sin livskvalitet med handling. I samband med detta menar Yerxa (1990) att det finns en 
relation mellan engagemang i aktivitet och välmående. Kielhofner diskuterar delaktighet 
utifrån delaktighet i aktivitet (occupational participation), han resonerar kring begrep-
pet som engagemang i olika aktiviteter. Denna delaktighet påverkas av individens resur-
ser, och miljöns förutsättningar. Delaktighet är en upplevelse som endast kan upplevas 
av individen själv, denna känsla påverkas av de roller, vanor, motivation, möjligheter 
och begränsningar som individen har samt av det sammanhang där aktiviteten utförs 

(Kielhofner 2012). I WHO´s klassifikation, International Classification of Functioning and 
Health, ICF, på svenska Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, 
presenteras delaktighet som en individs engagemang i livssituationer (Socialstyrelsen 
2003).  

Delaktighet diskuteras även av Molin (2004) när han skriver att det finns olika sätt att 
närma sig begreppet delaktighet. Han tar hjälp av olika definitioner och menar att delak-
tighet är en slags samspelsprocess där interaktion har en stor betydelse. Att endast se 
till omgivningsrelaterade perspektiv riskerar att ge ett inskränkt synsätt, likväl som att 



 21 

endast se till individperspektiv. Han vill beskriva delaktighet som ett samspel mellan en 
individ och den omgivning hen befinner sig i, både socialt och fysiskt. 

Det aktivitetsvetenskapliga perspektivet och den miljörelativa modellen knyts samman 
genom att det komplexa sambandet mellan individen och dess omgivning belyses. För 
min uppsats och för gruppen personer med grav intellektuell funktionsnedsättning spe-
lar detta roll genom att det ställs krav på omgivningen att vara den som erbjuder me-
ningsfulla aktiviteter samt tolkar individernas uttryck. Dessutom diskuterar Ruud 
(2004, 2008), forskare inom musikterapi, musikterapi ur ett miljörelativt perspektiv 
genom att livskvalitet och hälsa inte enbart relaterar till individen utan måste ses i rela-
tion till den omgivande miljön.   

3.2 Occupational justice- rätten till aktivitet 
Meningsfulla aktiviteter och delaktighet erbjuder struktur, identitet, mening i männi-
skors liv (Wilcock 2006). Detta påverkar människans uppfattning av sig själv i ett sam-
manhang (Charles, et al 2009, Kielhofner 2008). Utifrån dessa antaganden kommer ter-
men rätten till aktivitet att beskrivas. 

Termen Occupational Justice, rätt till aktivitet, myntades på sent 90-tal av Wilcock och 
Townsend (Durocher et al 2014). Occupational justice fokuserar på att varje människa 
har unika förmågor, rutiner, behov i ett sammanhang och att varje människa har rätten 
att använda dessa förmågor för att uppnå välmående och livskvalitet.  Fokus ligger på 
meningsfulla aktiviteter som människor vill, behöver och kan göra med hänsyn till indi-
videns resurser och miljömässiga förutsättningar. Inte bara när det gäller utförande 
utan även att kunna engagera sig i aktiviteter (Durocher et al 2014). 

Motsatsen till rätten till aktivitet, occupational injustice, beskrivs med olika termer, 
bland annat Occupational deprivation. Occupational Deprivation är ett begrepp som står 
för att alla människor inte har tillgång till meningsfulla aktiviteter, och detta på grund av 
yttre faktorer. Man kan även sakna delaktighet i livets aktiviteter. Både bristande till-
gång till aktiviteter och delaktighet kan bero på omgivningens vanor, traditioner, och att 
man inte förväntar sig delaktighet från personen (Durocher et al 2013, Hillborg 2013 ).  
Occupational injustice pekar på att både hindrande från meningsfulla aktiviteter, såväl 
som någon form av tvång att delta i aktiviteter man inte vill, påverkar välbefinnandet i 
negativ riktning. Det är viktigt att se att hindrande från att delta i meningsfulla aktivite-
ter påverkar individen negativt såväl som att tvingas att delta i aktiviteter man ej valt 
(Durocher et al 2013).  

Som tidigare beskrivits i bakgrunden är den miljörelativa modellen viktig för denna 
uppsats. Den miljörelativa modellen är central för personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning. Utan omgivningens förståelse och medverkan riskerar dessa personer 
att hamna i ett påtvingat utanförskap och utan tillgång till de aktiviteter de behöver.  

4 Syfte 
Det har blivit alltmer viktigt för mig att på något sätt dokumentera erfarenheter från 
detta område och framförallt från arbetet med en grupp personer som inte så ofta finns 
med i forskningssammanhang. Det finns generellt i arbetet med människor med intellek-
tuell funktionsnedsättning få beskrivna metoder eller arbetssätt, detta i takt med att 
kravet på evidensbaserat arbete ökar. Därför är det intressant att på ett vetenskapligt 
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sätt beskriva musik som aktivitet för personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning. 

Syftet med denna uppsats är att nå en ökad förståelse för hur aktiviteten musik tillsam-
mans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning utövas och varför.  

4.1 Frågeställning 
För att nå syftet har jag använt mig av följande frågeställning:  

Hur beskriver ”aktivitetshandledare” sina erfarenheter och upplevelser av användning 
av musik tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning? 

5 Metod 
I detta avsnitt beskrivs val av metod för syftet och frågeställning samt hur urval har sket. 
Därefter beskrivs hur insamlingen av data har skett både om val av metod för insamling 
och också hur det praktiskt genomfördes. I avsnittet beskrivs också hur data har analy-
serats och avslutas med etiska aspekter kring studien. 

5.1 Val av metod  
Då syftet och frågeställningar bygger på att ta reda på upplevelser och erfarenheter från 
personer som arbetar med musik tillsammans med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning föll valet av metod naturligt på en metod med kvalitativ karaktär. 
Jag vill i uppsatsen få insikt och förståelse på ett djupare plan, jag vill få reda på hur in-
formanterna tänker kring det de gör och hur de reflekterar kring ämnet.  

Eftersom kvalitativa metoder kan ses som ett övergripande begrepp för alla typer av 
forskning som bygger på intervjuer, observationer och analys av texter som inte analy-
seras kvantitativt samt fångar in nyanser blir valet naturligt för denna uppsats (Ahrne 
2011).  

Kvalitativ forskning har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik där 
teorin formas av praktiken (Bryman 2011). I denna studie är inte syftet att skapa en teo-
ri utan att försöka förstå hur musik tillsammans med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning används, utifrån insamlad data. I denna uppsats studeras fenomen 
av en komplex karaktär, bakgrunden har informerat oss om att både funktionsnedsätt-
ningen i sig är komplex, aktivitetsutförande är ett komplext samband mellan individ, 
uppgift och omgivning, musik är ett komplext fenomen. Uppsatsen har inte som syfte att 
presentera en sanning, utan endast människors upplevelser, vilka förvisso är sanna för 
dem. Detta gör den kvalitativa forskningen med hermeneutisk inspiration särskilt lämp-
lig. Jag har utifrån ett hermeneutiskt synsätt velat ha flera människors subjektiva uttryck 
samt att ta hänsyn till min stora förförståelse. Det har varit viktigt att kunna ha en med-
vetenhet om denna och att försöka se andra perspektiv. Emellertid kan förförståelsen 
vara både en fördel och en nackdel genom att den kan bidra med insikt samtidigt som 
den kan bidra till feltolkningar (Nyström 2008).  

5.2  Urval 
Urvalet för denna studie är ett målinriktat urval som utifrån Bryman (2011) beskrivs 
som att ett antal personer på ett strategiskt sätt väljs så att personerna är relevanta för 
frågorna som ska belysas. Detta till skillnad från ett bekvämlighetsurval, där urvalet är 
gjort på ett mer tillfälligt sätt (Bryman 2011). I min uppsats betyder det att urvalet sker 
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genom kännedom om ett intressenätverk (bildat av två musikhandledare inom en av 
kommunens verksamheter i syfte att utbyta erfarenheter, kunskap med mera) gällande 
musikaktiviteter/musikterapi. Detta nätverk användes för att undersöka möjligheten att 
fånga intresset att delta i studien. Det viktiga i sammanhanget var att informanterna 
skulle ha erfarenhet av att arbeta med gruppen personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning samt för att få en inte alltför spretig grupp att informanterna har detta 
som en huvudsaklig sysselsättning, alltså inte någon personal som utöver sina andra 
arbetsuppgifter även håller i aktiviteten musik. 

De flesta av informanterna har träffat kanske hundratals barn och vuxna genom åren, 
med olika funktionsnedsättningar. Flera av dem de träffat har haft grava svårigheter 
med kommunikation och rörelse, andra har haft tilläggssvårigheter såsom autism, epi-
lepsi. Att få sin näring genom en knapp på magen är inte ovanligt, inte heller att få hjälp 
med andning.  

En av informanterna är ganska ny inom verksamhetsområdet och erfarenheterna är där-
igenom av naturliga skäl inte lika omfattande. 

Informanterna är tre kvinnor och fem män. Alla har någon form av relation till musik, 
två är sångare, tre är musiker, två är musiklärare, en har en annan musikalisk relation 
som rör musikal, tre är dessutom utbildade musikterapeuter. Andra yrken som repre-
senteras av informanterna är musikpedagoger med olika inriktningar, musikhandledare 
samt specialpedagog. Erfarenheten av att arbeta musikaliskt med målgruppen varierar 
från några år till 24 år. Två har mer än 20 års erfarenhet. Alla har ett stort intresse av att 
använda musik, både tillsammans med målgruppen men också i andra sammanhang. De 
arenor de är eller har varit verksamma i är särskola, Daglig Verksamhet, några arbetar 
inom andra verksamheter som tar emot personer med intellektuell funktionsnedsätt-
ning och deras personal för aktivitet. 

Homogenitet har skapats av att det gemensamma är arbetet med musik med personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning. Heterogenitet finns bland informanterna 
genom kön, utbildning, ålder, tid av erfarenhet som ledare av musikverksamhet. 

5.3 Datainsamling  
Denna uppsats fokuserar på deltagarnas upplevelser och erfarenheter. Valet av metod 
föll då på fokusgrupper för att deltagarna skulle berika och inspirera varandra och på så 
sätt skapa ett rikt material. På grund av omständigheter som förklaras nedan gick inte 
detta att genomföra fullt ut utan individuella intervjuer genomfördes också, dock med 
samma frågeguide som grund för samtalen. En fokusgrupp med fem personer träffades 
och genomfördes. Tre personer intervjuades individuellt.  

Innan kontakt med informanterna fick jag möjlighet att göra en provintervju med två 
personer som jobbar med musik på sin Dagliga Verksamhet. Detta för att få respons på 
den intervjuguide jag valt att använda. 

Fokusgrupp är en metod som inriktar sig på att samla in kvalitativa data. Metoden lägger 
fokus på speciella frågeställningar, och empirin samlas in genom gruppdiskussioner. 
Metoden kräver att ledaren bestämmer område, och att man utvecklar en kreativ dis-
kussion i gruppen som sedan sammanfattar (Tursunovic 2002). Fokusgrupp var lämplig 
som datainsamlingsmetod då jag ville ha ett rikt material. Tanken är att deltagarna hjäl-
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per varandra att fördjupa diskussionen och redogöra för så många olika aspekter som 
möjligt (Dahlin 2011, Tursunovic 2002, Bryman 2011, Krueger, Casey 2008). 

Eftersom det som nedan beskrivs inte gick att genomföra fokusgrupper som planerat 
genomfördes tre individuella intervjuer. Därav följer en kort beskrivning av intervju 
som metod. 

Intervju som metod är vanlig inom kvalitativ forskning och är en lämplig metod då man 
vill få reda på hur människor tänker kring ett visst fenomen (Bryman 2011). I den kvali-
tativa intervjun ligger fokus på intervjupersonernas upplevda känslor, uppfattningar 
och tankesätt och intervjun blir som ett strukturerat samtal med ett tydligt syfte (Kvale 
1997). Man skiljer på ostrukturerade och halv eller semistrukturerade intervjuer (Bry-
man 2011, Kvale 1997).   

Under intervjuerna och i fokusgruppen fanns en frågeguide som stöd (bil 1). Frågorna 
hade en låg grad av struktur, semistrukturerade frågor, för att intervjupersonerna skulle 
få möjlighet att tala så fritt som möjligt.  Det var viktigt att få svar på frågor om hur mu-
siken används och vad informanterna upplever och erfar i aktiviteten musik. Det var 
också viktigt att få svar på frågan om det finns negativa aspekter i aktiviteten. 

Alternativ till intervjuer och fokusgrupp skulle kunna vara att författaren själv är med 
och tolkar genom deltagande observation. Dock skulle detta ge få ögonblicksbilder jäm-
fört med observationer av dem som är med under en längre tid och fler tillfällen. Infor-
mationen skulle då bli bristfällig. Dessutom bygger tolkningarna på att man känner per-
sonernas uttryckssätt.  Fördelen med att vara observatör skulle kunna vara att man kan 
rikta sin uppmärksamhet på ett annat sätt än den som leder musikstunden. Och man kan 
förhålla sig mer objektiv. Bedömningen gjordes att fördelarna med intervjuer överväger 
fördelarna med andra metoder, framförallt med tanke på att observationer skulle spegla 
mina upplevelser och inte personalens. I framtiden skulle dock intervjuer kunna 
kompletteras med andra metoder såsom observation. 

5.4  Tillvägagångssätt 
Kontakt togs med sammankallade för ovan nämnda nätverk för att få kontakt med möj-
liga intresserade informanter. Den sammankallande personen informerade nätverket 
och skickade ut ett brev som jag hade skrivit med beskrivning av studien. Efter det åter-
kom den sammankallande personer med e-postuppgifter så att jag kunde e-posta perso-
ner och fråga om intresse. Detta gjordes och ett antal svar kom in. Jag bjöds in på en nät-
verksträff för att presentera undersökningen. Det fanns möjlighet att ställa frågor och 
diskutera. Sju personer anmälde sitt intresse. Två personer hade utifrån kontakt med 
nätverket samt e-post från mig anmält sitt intresse. Tider bokades för två fokusgrupper. 
Fyra av personerna fick förhinder och en jakt på tidpunkt för ny fokusgrupp startade. 
Detta gick dock inte att genomföra. Kontakt togs med den sammankallande personen för 
att höra om andra nätverk i närheten. Det slutade emellertid med att en fokusgrupp och 
individuella intervjuer med tre personer gjordes, alltså sammanlagt 8 personer. Detta 
val att använda två datainsamlingsmetoder kommer att diskuteras i metoddiskussionen. 

Fokusgruppen genomfördes på en plats känd av alla deltagare och varade ca en timma. 
En av de individuella intervjuerna skedde på informantens arbetsplats, de övriga två på 
författarens arbetsplats. Samtliga intervjuer varade mellan 40 minuter och en timma. 
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5.5 Analys   
I detta avsnitt beskrivs hur insamlad data har dokumenterats och analyserats. I analysen 
har det som inte har rört det övergripande syftet sorterats bort exempelvis det som 
handlar om ren musikterapi för andra grupper av personer än de som uppsatsen hand-
lar om. 

Det praktiska arbetet med informanternas svar har inspirerats av Kruegers och Caseys 
analysförfarande när det gäller fokusgruppen (2008). De individuella intervjuerna har 
analyserats för sig och även där har jag följt Krueger och Casey, men jag har även stude-
rat Bogdan och Biklèns samt Brymans tankar om analyser i kvalitativ forskning då de 
belyser generellt analysarbete och inte enbart riktar sig mot fokusgrupper. (Bogdan & 
Biklén 2003, Bryman 2011, Krueger, Casey 2008) Då de två datainsamlingsmetoderna 
skiljer sig i utförande har jag analyserat fokusgruppsintervjun för sig och de individuella 
intervjuerna för sig. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant, i direkt anslutning till 
intervjun. Det slutliga materialet hanterades enligt nedan. Under tiden materialet lästes 
igenom ett flertal gånger både i sin helhet men också i de delar som blev centrala, lyss-
nades bandinspelningarna på ett flertal gånger för att fånga känslan i intervjuerna. 

 Delar i materialet som var viktiga markerades, dessa markerade delar fördes samman 
till större enheter för att slutligen föras upp till teman.  

Tolkningarna har växlat mellan detaljer och helhet. Från att ha brutit ner data i teman 
och kategorier till att läsa materialet flera gånger samt även lyssna till materialet flera 
gånger. Det har hela tiden skett en kontinuerlig återkoppling till materialet i sin helhet. 
(Krueger, Casey 2008) 

En analys av insamlad data kan enkelt uttryckt jämföras med att efter undersökning sor-
tera föremål efter exempelvis färg, storlek, användningsområde material mm. Alltså; 
undersöka, sortera och kategorisera insamlad data (Bogdan & Biklen 2003). Tolkning är 
att tilldela mening, att se något som något, en teori är nödvändig för att det ska vara 
möjligt att se materialet som något (Svensson 2011). Teorin fungerar som glasögon – jag 
har valt att som glasögon använda centrala begrepp inom aktivitetsvetenskapen då de 
tidigt kristalliserades ut i intervjuerna. De är ingen analysmetod, men de präglades av 
frågeställningarna och teoretiska utgångspunkter. Min förhoppning är att det ska skapa 
en god representation av det insamlade materialet.  

Teman har skapats utifrån att enligt syftet försöka förstå musikens användning tillsam-
mans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning i ett aktivitetsveten-
skapligt perspektiv. För att ge en heltäckande bild av informanternas gemensamma för-
ståelse och för att skapa mening åt studien har tolkning skett utifrån den teoretiska ra-
men, aktivitetsvetenskap, samt syftet och frågeställningar.  De teman som utkristallise-
rades i resultatet växte fram ur materialet efter att jag ställt frågor till mig själv som ” 
Vad handlar detta om?” ”Vad är det de berättar för mig?”  Det som blev tydligt var att jag 
kunde följa de centrala begreppen inom aktivitetsvetenskapen, individ, aktivitet och 
omgivning.  

5.6 Etiska aspekter  
Den etiska aspekten finns i två dimensioner. Dels är den viktig ur informanternas per-
spektiv och dels ur personerna de har arbetat med. 
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Jag har tagit del av lag 2003:460 om etikprövning av forskning (lag 2003:460). Grundre-
geln är där att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till delta-
gande i forskningen. Samtycke gäller bara om forskningspersonen har fått information 
om forskningen. Samtycket skall vara frivilligt, uttryckligt och preciserat till viss forsk-
ning, samt skall dokumenteras. Ett samtycke får när som helst tas tillbaka med omedel-
bar verkan. 

Jag har i ett skriftligt dokument informerat om uppsatsen, vilka metoder som ska an-
vändas, vem som är ansvarig för studien, att deltagandet är frivilligt och när som helst 
kan avbrytas. Jag har även informerat om att det insamlade materialet kommer att för-
störas när uppsatsen är klar. Information om anonymitet har getts. Detta dokument har 
skrivits på av alla deltagande (bil 2). Notera att i dokumentet används begreppet perso-
ner med utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå, vilket beror på att intervjuarbetet 
startade tidigt i uppsatsarbetet. Under uppsatsens gång förändrades begreppet till per-
soner med grav intellektuell funktionsnedsättning. Denna ändring har ingen betydelse för 
resultatet då det endast är begreppet som ändrats. Vilka personer uppsatsen handlar om 
klargjordes under samtalen med informanterna.  

För informanterna kan deras anonymitet äventyras genom metoden, genom att nätver-
ket är känt. Informanterna i fokusgruppen kan ju röja uppgifter om tillfället för sam-
mankomsten och då äventyra anonymiteten (Tursunovic 2002). Detta diskuterades när 
vi träffades i nätverket och ingen av de närvarande kände sig hotade av detta, snarare 
tvärtom, jag fick gärna namnge flera av deltagarna. Men då inte alla gav sitt samtycke till 
detta bestämde jag mig för att inte namnge någon. 

Då intervjun, analys och bearbetning av den har skett så att anonymitet och integritet 
för personerna med intellektuell funktionsnedsättning beaktas, är igenkänningsrisken 
minimal. Däremot måste man i detta sammanhang fundera över att personer med intel-
lektuell funktionsnedsättning i nästan alla lägen på grund av sitt funktionshinder är ut-
satta för andra personers tänkande, tyckande och tolkningar.  Vi vet inte med säkerhet 
att våra upplevelser stämmer med personernas. Därför är det av stor vikt att poängtera 
att undersökningen speglar personalens erfarenheter och upplevelser.  

5.7 Tillförlitlighet 
Jag har försökt skapa tillförlitlighet genom att noggrant beskriva de steg i uppsatsen som 
gjorts, hur urvalet av informanter har skett, hur jag gått tillväga på ett sätt som förhopp-
ningsvis ger transparens. Även om informanterna har mycket gemensamt finns det 
många faktorer som gör att det finns en bredd i deras svar som kan påverka tillförlitlig-
het i positiv riktning. Deras svar, materialet, är rikt och jag hoppas kunna förmedla detta 
och på så sätt göra uppsatsen mer tillförlitlig.  Jag har genom att påvisa min förförståelse 
försökt handla i god tro, samt visat en förståelse för att det kan påverka resultatet på 
olika sätt. Enligt Bryman (2011) går det inte att få någon fullständig objektivitet i sam-
hällelig forskning och han menar att författaren behöver stärka att han eller hon handlat 
i god tro vilket har skett enligt ovan. 

Uppsatsen har endast studerat personals erfarenheter. Det går emellertid inte att enkelt 
överföra dessa upplevelser och erfarenheter till personer med grava intellektuella funk-
tionsnedsättningar vilket kan försvaga resultatet. Det finns en samstämmighet i tidigare 
forskning att detta är ett stort problem hos forskare. Dock är syfte och frågeställningar i 
denna uppsats tydliga med att det är just personals erfarenheter som ska belysas. Bred-
den i erfarenhet hos informanterna samt bredden i utbildning ålder och kön borgar till 
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en del att det finns en trovärdighet i resultatet. Min egen förförståelse kan också äventy-
ra resultatet då den har påverkat tolkningen av resultatet, å andra sidan kan den ha bi-
dragit till att fördjupa diskussionerna och på sätt få ett rikligare material. Jag skriver ofta 
om mina förhoppningar och att jag hoppas att nå läsaren. En studie av detta slag blir inte 
färdig och kan inte uttolkas som en generell sanning. För mig är resultat och analyser 
och kopplingar efter 25 års erfarenhet ganska klar, men jag kan omöjligt veta hur det 
tolkas av andra. Emellertid är naturligtvis informanternas upplevelser sanna, min utma-
ning har varit att förmedla, presentera, dessa på ett tillförlitligt sätt. 

6 Resultat  
Då det alltså förekommit två metoder för datainsamling kommer dessa metoder att re-
dovisas var för sig. Fokusgruppen kommer att redovisas som ett resultat och de indivi-
duella intervjuerna som ett resultat. Teman är de samma i de två metoderna utifrån att 
data från de två olika metoderna har analyserats genom begreppen individ, omgivning 
och musikens möjligheter.  

Det huvudsakliga temat som lyser genom hela resultatet är Interaktion. I detta samman-
hang syftar interaktion på den information från informanterna om det möte mellan in-
divider som sker i aktiviteten musik. För att nå denna interaktion handlar det om sam-
spelet mellan individen med funktionsnedsättning, omgivningen och de egenskaper i 
musiken som möjliggör interaktion. Resultatet från både fokusgrupp och individuella 
intervjuer visar på det dynamiska, komplexa sambandet mellan individ, aktivitet och 
omgivning. Detta blir till ett dynamiskt samspel både i musikaktiviteten men också i 
analysen av det insamlade materialet, vilket gör att teman, oundvikligen flätas in i var-
andra. En del av informanternas svar skulle kunna passa in i flera teman. Dock har valet 
att placera dem under respektive tema skett utifrån helheten i materialet. 

Individ i resultatets sammanhang syftar till personen med intellektuell funktionsned-
sättning, och de faktorer som belyses här av informanterna är, möjlighet för personer 
med funktionsnedsättning att påverka, välmående, delaktighet och meningsfullhet. Om-
givning syftar till de personer som finns runt personen med funktionsnedsättning, men 
också till de attityder som råder samt aktivitetshandledarens betydelse. Musikens egen-
skaper representerar uppgift i de centrala begreppen och belyser här de egenskaper 
som informanterna har lyft fram som särskilt gynnsamma i sammanhanget. Detta illu-
streras i figuren nedan. 
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Fig 2 Fritt från Law et al 1996, Argentzell, Leufstadius 2010 

I resultatet kommer en del citat att finnas. Detta för att ge en känsla av hur diskussio-
nerna har varit samt för att illustrera det som redovisas i resultatet.  

För att få en ökad förståelse för hur en musikaktivitet kan gå till beskrivs tillvägagångs-
sätt som presenterats av både fokusgrupp och individuella intervjuer. Informanterna 
berättar om hur de använder sig av en teknik eller en metod som kallas bågformen, den 
kan också kallas bullen eller kullen. Det betyder att musikstunden inleds med något väl-
komnande som en välkomstsång eller namnsång eller båda delar. Därefter sker en ök-
ning i intensitet där det till exempel kan finnas teman som kan innehålla sånger om olika 
material, rörelsesånger och upplevelser. Aktiviteten avslutas med en avrundning med 
lugnare innehåll säger en av informanterna.  En annan av informanterna säger att aktivi-
teten kan beskrivas som en gädda:  

 ”Det ska vara bitigt i början, bita tag ordentligt, sedan ska det vara en köttig 
innehållsrik mitt beroende på vad personen gillar och så ska det vara en snärt 
på slutet” 

Här visas på betydelsen av att fånga individen, erbjuda ett innehåll en mening, och ge ett 
tydligt avslut på aktiviteten. 

6.1 Resultat från fokusgrupp 
Informanterna har utifrån sin utbildning och erfarenheten arbetat på olika 
sätt, både individuellt och i grupp, men det gemensamma är att de har arbe-
tat med personen som åsyftas i syfte och frågeställningar. Informanterna 
har försökt hitta en form för individen med funktionsnedsättning att få en 
målinriktad aktivitet där målen är andra än musikaliska. Istället handlar det 
om att exempelvis få kontakt, ge ett erbjudande till personen att få agera 
samt vara delaktig, att ta initiativ och att kunna bestämma. Det kan också 
vara att erbjuda upplevelser eller att bara vara. 

Informanterna i fokusgruppen är överens om att för att erbjuda individen 
en positiv upplevelse av aktiviteten måste den individanpassas.  Om inte 

Individ Musikens 
egenskaper 
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detta sker så kan upplevelsen av aktiviteten bli negativ. De menar att musi-
ken har lika stor kraft i positiv riktning som i negativ riktning. Vidare säger 
de att för att kunna individanpassa aktiviteten krävs någon form av kun-
skap om personen, ett intresse för personen och ett gediget arbete för att 
försöka hitta rätt. Det är alltså nödvändigt enligt fokusgruppen att hitta 
personens preferenser eftersom de menar att det individuella perspektivet 
är viktigt. 

6.1.1 Interaktion 
Det övergripande resultatet visar att informanterna ser aktiviteten musik 
som en möjlighetsplats för interaktion. Fokusgruppens svar visar på det 
dynamiska och komplexa sambandet mellan individ, aktivitet och omgiv-
ning. För att nå interaktion handlar det om samspelet mellan individen med 
intellektuell funktionsnedsättning och omgivningen där aktivitetsledaren 
har en stor roll men även utbud av aktiviteter och slutligen egenskaper i 
musiken har betydelse. 

”Det är det vi jobbar med mycket här, att få en connection på 
något sätt. Och då är ofta musik så användbart för att det är 
svårt att vara oberörd för musiken. Den kommer djupare in än 
ordet på något sätt och det är ju det - det sätter an något i per-
sonen. Som det kan vara svårt att hitta annars kanske. – För 
många personer. 

Enligt informanterna ska musiken locka till aktivitet och kommunikation 
och själva samspelet är målet för aktiviteten. Det är inte de musikaliska må-
len som är de viktigaste utan musiken är som ett medel att nå andra mål än 
musikaliska kvalitéer. Exempel som nämns är det som händer när vi gör 
musik tillsammans och att vi får kontakt, eller att erbjuda upplevelser. 

” …. utan det är ju att hitta just det där samspelet på något sätt. 
Som är det klart viktigaste - och målet när jag använder musi-
ken”. 

Fokusgruppens sammanlagda uttryck visar att alltså att musikstundens ut-
formning handlar om hur vi är här tillsammans. Det vi gör oss emellan – en 
slagen ton, en falsk ton en ton som inte skulle vara där eller att någon reser 
sig och gör något oväntat. Informanterna i fokusgruppen diskuterar att i 
stunden händer något, vi får kontakt, någon vittnar om att jag kan få kon-
takt på en sekund som jag inte kan få på något annat sätt. 

I fokusgruppen finns även en gemensam syn på ett prestigelöst förhåll-
ningssätt för att kunna vara öppen för stundens möte och där finna möjlig-
het till samspel och interaktion.  Informanterna menar att det i musikstun-
dens intention ligger att försöka skapa ett gemensamt fokus eller en kom-
munikation i ett jämlikt möte utan ord.  Informanterna menar att det finns 
en stark ömsesidighet i musikens kraft. 

6.1.2 Individ 
Det finns en samstämmighet i fokusgruppen om att det är svårt att veta 
graden av den kognitiva funktionsnedsättningen hos personerna. Andra 
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funktionsnedsättningar kan vara hindrande, men det är uttrycket som är 
det viktiga. Eftersom gruppen personer med grav intellektuell funktions-
nedsättning är så heterogen har samtalen varierat. De flesta av informan-
terna har arbetat med personer som utifrån sina uttryck verkar fungera på 
ett sätt som motsvarar en utvecklingsnivå under två år. Erfarenheterna och 
upplevelserna är så många att det inte är helt enkelt att fånga dem alla i 
denna uppsats.  Informanterna i fokusgruppen säger att man inte vet så 
mycket om funktionsnedsättningens namn eller personens diagnos. Det 
viktiga är istället att fånga personens resurser, intressen och personliga ut-
tryck och vad som motiverar till aktivitet.  

Det som framgår centralt i fokusgruppen är att de arbetar för att personen 
med intellektuell funktionsnedsättning ska erbjudas en roll som aktör. I 
musiken finns möjligheten att personen själv kan påverka omgivningen och 
känna att det hen gör spelar roll. Personen med funktionsnedsättning är 
alltså medelpunkten och får uppmärksamhet och aktivitetsledaren väntar 
på en respons från personen. En av deltagarna i fokusgruppen poängterar 
att även om musiken är glädjefull måste alla känslor få vara tillåtna. Delta-
garen pratar om musiken som både intryck och uttryck och musiken som 
ett redskap att få uttrycka sina känslor och även att få ge uttryck för sin 
identitet.  

Gruppen beskriver att personen har möjlighet att få bekräftelse i musiken. I 
detta menar fokusgruppens deltagare att det är möjligt att se nya sidor hos 
personen med funktionsnedsättning, vilket en av informanterna säger kan 
ge en ökad självkänsla. Musiken ger ett sammanhang där detta blir möjligt 
enligt informanterna.  

” Det är målet tycker jag också -  att få personen att förstå att 
det jag gör spelar en roll. Och att man skapar någon slags sam-
manhang där det blir tydligt också. Och det tror jag – det finns 
inget bättre än musik.  För den som inte har det talade språket.” 

”Musik i vardagsarbetet får personerna att känna att vi är här 
och det betyder något” 

Erfarenheterna fokusgruppen har haft genom åren skapar en övertygelse 
om att musiken fungerar i de allra flesta fall. Informanterna vittnar om att 
de erbjuder tid, både i musikstunden men också i ett större perspektiv. En 
av informanterna uppger att det behövdes två år för att få en respons i mu-
sikaktiviteten. 

”Det tror jag alla känner igen. Att man har gett den tiden och till 
slut så lossnar det bara.” 

Detta citat beskriver att informanterna tycker det är viktigt att ge tid och att 
vänta in deltagarna i musikaktiviteten 

6.1.3 Omgivning 
Fokusgruppen ger stark betydelse åt tolkningen av individernas uttryck.  
De menar att det krävs ett detektivarbete att hitta personens preferenser 
och att lära sig personernas uttryck. Detta är något man som aktivitetsleda-
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re måste arbeta med hela tiden. Risken att göra feltolkningar är stor och 
musiken kan då övergå i stress istället för att vara en rolig aktivitet, enligt 
informanterna.  Vidare menar de att dagsformen hos personen är till stor 
del avgörande och den måste läsas av. 

Uttrycken hos personerna med funktionsnedsättning är ibland små och kan 
då vara svåra att läsa av enligt informanterna. De beskriver att de tar hjälp 
av anhöriga eller medföljande personal i ett försök att hitta rätt och att hitta 
mötet. Fokusgruppens deltagare berättar att uttrycken kan bestå av små 
signaler som ibland kan feltolkas. Som exempel har flera av personerna epi-
lepsi och kramper kan ibland se ut som ett leende. Fokusgruppens deltaga-
re menar därför att medföljande personal är av största vikt som kunskaps-
bärare. Samtidigt som det naturligtvis är viktigt för aktivitetsledaren att ha 
en lyhördhet och en vilja att förstå. 

Informanterna säger att de som arbetar med grupper har svårt att följa alla 
och är då beroende av annan personal. Det påverkar aktiviteten om den 
medföljande personalen inte har samma mål och värderingar som den som 
leder musikgruppen.  Det kan bli situationer där den musikaliska kvalitén 
värderas istället för att se andra delar som aktivitetsledaren arbetar med. 
Det kommer an på aktivitetsledaren att skapa förståelse hos alla, det hän-
der att man i sin iver som medföljare gärna vill hjälp till och detta bryter 
något förtrollande tillfälle enligt fokusgruppen. 

”När man jobbar i skolvärlden och särskolan. Man jobbar i 
grupper, då är det inte bara eleven, det finns andra vuxna med 
och då kommer deras bedömning – vad är musik och vad är bra 
musik” 

Informanterna uttrycker ett engagemang i samband med aktiviteten. Det 
finns någon form av ömsesidighet, som aktivitetsledare använder man sig 
själv och får något tillbaka. Informanterna vittnar om att de själva blir upp-
fyllda av musiken och tycker det är roligt. Ju mer engagemang och ju fler 
färger aktivitetsledaren har på sin palett desto större möjlighet till respons 
från personerna med funktionsnedsättning enligt informanterna. De menar 
att även om man som aktivitetsledare bör ha många verktyg, är det viktiga 
att ge sig in i arbetet med det man kan och det man har som ledare. Kan le-
daren tre ackord är det bättre att använda dem med säkerhet och på så sätt 
få respons än att vara musikaliskt duktig, men inte ha förmågan att nå fram. 
På frågan om hur viktigt det är att vara musikaliskt utbildad blir svaret i fo-
kusgruppen ganska enhälligt att det egentligen inte är den musikaliska 
kunskapen som är viktig utan mer andra egenskaper som lyhördhet, social 
kompetens, vikten av att försöka förstå som är viktiga. Dock är det viktigt 
att vara musikaliskt van och informanterna säger att det vilar ett ansvar 
hos aktivitetsledaren att utveckla sina kunskaper, både när det gäller musik 
och förmåga att vara lyhörd, för att kunna använda dem på ett bra sätt. Det 
är viktigt att förstå musikens kraft och att förstå att ledaren måste kunna 
läsa av individen. 

 ”man använder det man har och med tryck i” 
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 ”….så länge man vet vad man håller på med” 

Informanterna diskuterar att det inte var så länge sedan som personer med 
grav intellektuell funktionsnedsättning inte var medräknade i samhället. De 
gick inte i skola, deltog inte i sysselsättning. Idag går alla i skola och deltar i 
sysselsättning. Fokusgruppen menar i det sammanhanget att det är viktigt 
att poängtera att även om personerna har fått rättigheter idag är det fortfa-
rande så att de är i en utsatt position och vi utsätter dem för en aktivitet. 
Det måste finnas en lyhördhet för om personen vill delta eller inte. Samti-
digt måste det enligt informanterna finnas en medvetenhet om att de fak-
tiskt utsätter personer för aktiviteten.  

”… att man känner av hela tiden när man utsätter någon för 
musik” …. ”ja faktiskt – utsätter någon gör man ju” 

Det som gör musiken så speciell som aktivitet eller sysselsättning är att den 
kan skapa mönster som gör att alla får plats, den ger en stämning som gör 
att alla vågar enligt informanterna. Dock är det beroende på aktivitetsleda-
rens förmåga att skapa en tillåtande atmosfär. Musiken kan vara kravfylld 
om den som utövar musik riskerar att bli bedömd.  En av deltagarna i fo-
kusgruppen uttrycker att man kan vara musikhindrad istället för funk-
tionshindrad, och diskuterar vidare att det är synd om personal i verksam-
heter hindras i användning musik av osäkerhet kring den egna rösten eller 
kunnandet. 

”det finns personer som skulle kunna använda musiken i varda-
gen, men inte gör det därför att just för det här att bli bedömd 
eller att min röst inte är tillräckligt fin eller….” 

Musiken är enligt informanterna en av de mest välfungerande sätten att nå 
en interaktion och kommunikation med ett erbjudande om turtagning samt 
ömsesidighet med musiken som bärare av energi. För att uppnå detta me-
nar de, krävs det att ledaren för aktiviteten har ett bejakande bemötande 
och fångar in känsloupplevelser och tar emot dessa, detta är av absolut vikt 
när man arbetar med personer som har ett ganska litet uttryck eller be-
gränsad uttrycksförmåga. 

6.1.4 Musikens egenskaper 
Informanterna ser musiken som en lustfylld aktivitet, det är så mycket gläd-
je i musiken. Samtidigt är det viktigt att visa att alla känslor är tillåtna inte 
bara de glada.  

De flesta av informanterna arbetar med någon form av instrument, varav 
rösten är ett. Rösten är snabb och kan förändras och nyanseras snabbt efter 
behov enligt informanterna. Det gäller att hitta rätt redskap i musiken, som 
med lyhördhet används för att skapa möjligheter. Informanternas diskus-
sioner visar på att instrument där en liten rörelse ger ett stort svar är att 
föredra, då många av personerna med funktionsnedsättning har små ut-
trycksmedel kan det vara en fördel för individerna att få låta mycket. 

” Och då är ju musikinstrument så bra för att en liten, liten rörel-
se på en trumma t e x får det att låta så mycket, mycket mer än 
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om man slår på sitt knä eller något annat. Att man utifrån per-
sonen och vad den har för intressen få möjlighet att hitta rätt in-
strument eller redskap för att kunna få en reaktion på det.” 

Fokusgruppens deltagare är eniga i att det är många förmågor involverade i 
musiken, den kan vara stark den kan vara svag, stark, snabb, långsam. Into-
nationen kan variera genom klanger och harmonier och tonalitet. Toner 
kan vara varma, de kan vara kalla. Detta ses också som faktorer viktiga för 
att musiken fungerar. Informanterna säger att som ledare behöver man 
kunna använda detta på ett ändamålsenligt sätt. Det påpekas att för att 
kunna använda musiken och musikens egenskaper är det bra att ha så 
många redskap som möjligt för att kunna utvecklas och ge möjlighet till 
upplevelser. 

”Så spelade jag trummor på mitt sätt, jag har ju mer erfarenhet 
och har spelat mer trummor och då reagerade (personen) di-
rekt.  Så det är verkligen skillnad på vad man ger. Det är inte 
bara vad man spelar på för instrument utan att man når ut.” 

En viktig del, enligt informanterna, är att musiken ger möjlighet till både in-
tryck och uttryck. Personer med grav intellektuell funktionsnedsättning har 
i många fall fått en vana av att passivt få intryck, men har inte haft vanan att 
ge uttryck och att bli lyssnad på. Informanterna menar här att musiken har 
en viktig roll att fylla. Vidare säger de att genom att ge ramar och kontinui-
tet kan musiken stå för förväntningar om något återkommande. I arbetet 
med musiken skapas mönster och görs sånglekar som alla kan delta i efter 
sina förutsättningar. Dessa mönster och ramar ger en tydlighet som kan 
vara viktig, men informanterna poängterar att det viktiga är att utgå från 
individen med funktionsnedsättning. 

På frågan om det är någon annan aktivitet som kan ha samma verkning som 
musiken svarar informanterna att det finns det naturligtvis, men det finns 
ingen där det är så enkelt som i musiken. Två av informanterna refererar 
till en rektor på en skola som myntade uttrycket “It seems to be a magical 
component there” alltså att det är svårt att förklara vad det är i musiken 
som framkallar dessa positiva och negativa svar; det måste vara något ma-
giskt.  

”apropå din fråga så tror jag absolut att man kan göra det på 
andra sätt än med musik, men det är så mycket lättare med mu-
siken… ” 

Det framkommer även tankar hos fokusgruppens deltagare om att känslans 
musik finns i oss innan vi föds, det är ett slags känslornas språk som inte 
behöver ord utan den slår an något inom oss som inget annat gör. Det är 
svårt att förhålla sig oberörd inför musiken kanske för att den kommer dju-
pare in än vad ordet gör. Musiken behöver inga ord, den är ordlös och sät-
ter an något annat i individen, menar informanterna, som ett ickeverbalt 
kommunikationsmedel. Någon av informanterna förklarar att musiken sät-
ter igång minnesspår i hjärnan – försätter oss till en annan plats och att det 
kan vara en av förklaringarna till musikens kraft. 
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Musik ger energi som enligt informanterna ger möjlighet till motivation, de 
säger att musiken motiverar till aktivitet och kommunikation. Energin pre-
senteras i fokusgruppen som musikens största styrka. Men det är aktivitets-
ledaren som förvaltar energin och gör den verkningsfull. Informanterna sä-
ger att musiken i sig inte är verkningsfull, det beror på hur den används. 
Den kan om den används rätt hålla kvar ett samspel, fokus i en aktivitet, en 
turtagning i en kommunikation. 

”Vi kan ha en turtagning här, för det handlar så mycket om be-
mötande och hur jag är med dig och får dig att känna dig be-
kräftad. Med musiken är det så att vi får en energi som håller 
uppe samspelet. Och det är där musiken har sin största styrka. 
Annars kan man lätt tappa varandra, om man inte har musi-
ken.” 

Informanterna är övertygade om att musiken är stark, och att den har stor 
påverkan på människor. Men de påpekar att lika positiv energi som den kan 
skapa lika stor negativ energi kan skapas.  

Det genomsyrar fokusgruppens inställning att musiken som aktivitet i arbe-
tet med människor med personer med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning når nästan alla, musiken är överlägsen andra aktiviteter när det gäller 
gruppen personer med grav intellektuell funktionsnedsättning – om man 
inte når fram kan det bero på att vi valt fel musik, att personen kopplar ihop 
musiken med negativa saker som exempelvis lukter eller fel personer i 
rummet. Informanterna uppger att under de många år, de många personer 
man träffat, har mött ytterst få personer där man inte kunnat nå fram med 
musiken. 

6.2 Resultat från individuella intervjuer 
Även informanterna i de individuella intervjuerna har utifrån sin utbildning och erfa-
renheten arbetat på olika sätt, både individuellt och i grupp med de personerna som 
syftas till i syfte och frågeställning. De arbetar främst med att få en för individen med 
funktionsnedsättning en rolig och meningsfull aktivitet samt att skapa möjlighet för del-
aktighet och interaktion. 

6.2.1 Interaktion 
Informanterna i de individuella intervjuerna säger att mötet är centralt i 
arbetet och att musiken kan upplevs som en mötesplats där möjlighet till 
gemenskap och sammanhang skapas. Alla personer kan befinna sig med sin 
personlighet tillsammans med andra i detta sammanhang av gemenskap 
oavsett om arbetet sker i grupp eller individuellt. Vidare säger informan-
terna att musiken har en inkluderande egenskap i just det att alla kan vara 
med utifrån sina egna förutsättningar. Det finns alltså en möjlighet för alla 
att mötas i musiken.  

Interaktionen bygger enligt informanterna på ett bemötande där tid är en 
stor ingrediens. Det kan ta lång tid i en musikalisk dialog innan ledaren får 
respons och det kommer an på ledaren att hitta nivån i detta musikaliska 
möte, i denna dialog. För att uppnå denna dialog pratar informanterna om 
vikten av att lära känna personerna, men mer utifrån ” vem är du, var finns 
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din lust och längtan” än utifrån diagnos eller svårigheter. Fantasin är enligt 
en av informanterna en viktig faktor för att nå fram, som ledare kan man 
behöva ändra taktik i arbetet.  

”med elever på tidig nivå så ibland då räcker det inte till alltid 
och det passar inte och då får man som sagt vara lite uppfin-
ningsrik och testa något annat….sitta med gitarren lite nära och 
sjunga eller vad som helst liksom” 

”…söker ett svar, en reflex, leende eller ljud” 

Informanterna har erfarenhet av att spela för personerna men upplever att 
göra musik, skapa musik är helt annorlunda än att lyssna, alla har något att 
bidra med. Även om att lyssna också är en aktivitet. Det informanterna upp-
lever i görandet är ”mötet”, responsen, att hitta initiativ, nya aktivitets-
mönster. I responsen kan informanterna hitta allt från en reflex, reaktion, 
leende eller ljud. Det går enligt informanterna att hitta närmare individen 
och utveckla musiken på deras initiativ eftersom i musiken blir det annor-
lunda, det går att skapa kontakt, en slags lekfullhet där man härmar var-
andra och följer varandra. 

” Dom är där jag är där och vi har någon slags kommunikation 
och det finns utrymme för något slags initiativ från personen” 

En av informanterna säger att det är en fin upplevelse att få lov att kunna 
komma någon så nära utan ord. 

6.2.2 Individ 
Det finns enligt informanterna i musiken en möjlighet att få ge uttryck, att 
ha en rolig stund, en lustfylld aktivitet där målet är att få vara delaktig ut-
ifrån sina egna förutsättningar, vilka kan vara att ”bara vara”. Det är en ak-
tivitet där den som inte hittat mening någon annan stans kan erbjudas en 
möjlighet att delta. Enligt informanterna erbjuder aktiviteten på detta sätt 
en meningsfullhet i stunden och kan ge en känsla av att vilja vara med igen. 
Den ger en gemenskap en bekräftelse och en känsla av att man finns, genom 
att den skapar en känsla för vilka som är med i gruppen. Den kan också er-
bjuda en självkänsla genom att vara delaktig och få vara aktiv och kunna 
påverka andra. Genom att i musiken använda sin kropp kan man uppleva 
en känsla av säkerhet på sig själv i sin kropp menar informanterna. 

 ”….kontakten, med individen, och känna av självbestämmandet 
liksom, att det är individen som styr lite mer vad som händer i 
musikstunden. Och när man spelar starkt eller om man spelar 
väldigt svagt och hur mycket individen själv kan påverka istället 
för att man bara drar en låt.” 

”Det här kändes bra, det vill jag göra igen” 

”kul att du är här” 

För att musiken ska upplevas som en lustfylld aktivitet krävs att personen 
med funktionsnedsättning har en kontroll över situationen och att det ställs 
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lagom krav. Sker inte detta kan musikaktiviteten bli en tråkig aktivitet utan 
mening enligt informanterna.  

”Ingen vill ju känna att man inte har koll på sig själv, så vid för 
höga krav, antingen på att man ska sitta still, eller att man ska 
vara delaktig eller aktiv, eller om det blir rakt mot min person-
lighet eller lust så kan det bli otroligt tråkigt” 

Personerna med funktionsnedsättning kan upplevas av andra på ett sätt, 
men i ett nytt eller annat sammanhang kan nya eller andra förmågor ses en-
ligt informanterna. Detta kan man som ledare av musikstunden behöva 
hjälpa omgivningen att se. Det finns bland informanterna en tanke om att 
det går att vända upp och ner på saker genom att hitta människors driv-
kraft och lust och då få en annan bild av personen med funktionsnedsätt-
ning. Det ses om viktigt att själv kunna se nya aktivitetsmönster. 

”Då har man delaktighet tycker jag. Och så hjälpa personalen i 
de lägena när det behövs. Att gå över sina egna gränser för vad 
de har vant sig vid att personerna kan för nu är det ett helt nytt 
sammanhang och liksom, vi får ta ett vitt ark när vi börjar. Det 
är min övertygelse att man kan vända upp och ner på det mesta 
genom att hitta människors drivkraft och liksom lust” 

Två av informanterna berättar om hur nervsystemet måste få information 
om nya sätt, man behöver erbjudas möjlighet att få prova, få nya upplevel-
ser, erfarenheter och stimulans för att kroppen ska lära sig. 

Det berättas av informanterna om hur viktigt det är att erbjuda personerna 
med funktionsnedsättning möjlighet att få bestämma, att ta egna initiativ. 
Det är de som bestämmer och styr – när musiken börjar och när den slutar. 
Det får lov att ta tid och personernas aktivitet skiftar från gång till gång, att 
se till dagsformen är viktig. 

6.2.3 Omgivning  
Musiken ses av informanterna som en arena där alla har en plats oavsett 
förutsättningar eller historia om bara intresset finns. Men det är ofta av-
hängigt omgivningen, annars hindras den som inte är självgående från allt. 
Ibland kan man som aktivitetsledare behöva hjälpa personal runt personen 
att blomma i sin roll och skapa förutsättningar i stället för att begränsa en-
ligt informanterna. 

Enligt informanterna är musiken som ett rum, en oas där alla kan rymmas. 
Det som skiljer den från andra aktiviteter är att man kan ”bara vara” och 
ändå vara delaktig. De beskriver vidare att i andra verksamheter eller akti-
viteter där man måste prestera eller där det roliga inte har plats finns inte 
utrymme för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. 

En av informanterna rapporterar att samordning mellan olika yrkesgrup-
per saknas. De som arbetar med personer med grav intellektuell funktions-
nedsättning har inte alltid och med automatik samverkan, vilket kan för-
svåra arbetet. Till exempel nämns skolpersonal i skolan eller arbete med 
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sjukgymnast och logoped. Ett samarbete vore till gagn för personen med 
funktionsnedsättning. 

För alla informanter i de individuella intervjuerna finns det en medvetenhet 
om ledarens roll och att det är ett medvetet arbetssätt som kräver kompe-
tens, inte nödvändigtvis musikalisk kompetens, utan mer om hur musiken 
kan användas. En lyhördhet för det som händer i stunden, och vad det verk-
ligen är som händer, att våga se möjligheter och prova sig fram sägs vara 
faktorer att ta hänsyn till. Informanterna poängterar också omgivningens 
betydelse i arbetet framförallt när det gäller tolkning av signaler, men även 
att kunna få veta hur situationen ser ut utanför musikstunden. För en av in-
formanterna upplevdes avsaknad av reaktion svårast att tolka, informanten 
uttrycker att det är nog relativt lätt att tolka om det finns en reaktion.  

Vidare säger informanterna att information från andra, som anhöriga, med-
följande personal är värdefull. 

”Och anhöriga är oftast väldigt förvånade tycker jag. Det är 
skönt att höra att dom ser saker som inte (du) har sett. Ibland är 
de riktigt rörda” 

Citatet visar både att den som leder aktiviteten kan vara beroende av andra 
för att se vad som händer i stunden, men också att musikaktiviteten kan 
locka fram nya sidor hos deltagarna. 

6.2.4  Musikens egenskaper 
Musiken ses av informanterna som ett fantastiskt verktyg och en mötes-
plats för att kunna uttrycka sig, vara delaktig och ha roligt. Musiken sägs 
även ha en låg tröskel, den är väldigt tolerant, vilket gör den tillgänglig. En-
ligt informanterna rymmer den allt som är viktigt, alla känslor, alla ut-
trycksmöjligheter och ger möjlighet till sammanhang samt skapar förut-
sättningar.  

En av informanterna pratar om att det är bra om själva aktiviteten kan vara 
central, istället för att lägga så mycket fokus på funktionsnedsättningen.  

Rösten och kroppen är instrument för att hitta fram i musiken att kunna ge 
en bekräftelse eller upplevelse enligt informanterna. Musiken erbjuder bra 
förutsättningar att lyckas. Bland annat för dess egenskaper som gör att den 
kan anpassas genom tempo och intensitet samt att det är lätt att härma el-
ler följa personen i ett samspel. Om man som aktivitetsledare tänker att 
musiken har en viss form så kan man genom att utelämna det förväntade, 
exempelvis en ton, ett slag, ge möjlighet för individerna att svara enligt in-
formanterna. 

Även om musiken är speciell genom att den som någon av informanterna 
säger tar genvägen in till känslohjärnan så sköter sig aktiviteten musik inte 
själv utan kräver en form av engagemang från den som leder aktiviteten.  
Det kräver en lyhördhet och ett fokus, en energi från ledaren för att den ska 
var positivt och att kunna verka motiverande. Vidare säger en av informan-
terna att som aktivitetsledare i grupp är en del av arbetet att denna energi 
så småningom flyttas över i gruppen.  
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Om man som aktivitetsledare inte når fram med musiken säger informan-
terna att det beror på något annat än själva musiken.  Aktivitetsledaren kan 
då ha valt fel musik, någon av personerna med funktionsnedsättning är 
känslig för höga ljud eller kan bli stressad av någon person man inte känner 
igen i gruppen. Det beror alltså på något annat när det inte fungerar. Det 
finns en överensstämmelse hos informanterna att musiken har en stark po-
sition när det gäller aktivitet för gruppen med grav intellektuell funktions-
nedsättning. Enligt informanterna finns det dock funderingar för hur länge 
man ska hålla på och försöka få någon delaktig. 

En av informanterna berättar om hur musiken kan användas i vardagsakti-
viteter, ex borsta håret eller liknande för att det upplevs att musik kan ge 
ett lekfullt sätt att utföra aktiviteterna. 

7 Diskussion 
I detta avsnitt kommer först en metoddiskussion där metod och analysarbete diskute-
ras. Därefter följer en resultatdiskussion där resultatet diskuteras, kopplat till bakgrund, 
syfte och frågeställning.  

7.1 Metoddiskussion  
Inledningsvis poängterar jag igen att denna studie vilar på personals upplevelser av ak-
tiviteten musik tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. 
Det ter sig som om jag lutar mig tillbaka med vetskapen om att jag inte har fått perso-
nernas med intellektuell funktionsnedsättning upplevelser vilket stämmer med uppsat-
sens syfte som ju fokuserar på personals upplevelser. Dock skulle det vara önskvärt att 
komma närmre upplevelserna hos personerna med grav intellektuell funktionsnedsätt-
ning. Det poängterades emellertid i bakgrunden att detta är en av de stora svårigheterna 
när det gäller forskning kring personer med grav intellektuell funktionsnedsättning 
(Sheehy, Nind 2005, Johnson et al 2012).   

Den gemensamma faktorn för den kvalitativa forskningen är som tidigare nämnts att 
söka en förståelse för ett ämne, att fånga upplevelser och erfarenheter (Kvale 1997, SBU 
2012). Valet att göra en kvalitativ uppsats är ur detta perspektiv även i efterhand rele-
vant för uppsatsens syfte, då uppsatsens syfte var att få ta del av erfarenheter och upp-
levelser hos personer som handleder i aktiviteten musik för att nå en förståelse för akti-
viteten tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.  

Uppsatsens styrka är att den belyser en grupp personer som inte annars figurerar i så 
stor utsträckning inom forskning och litteratur.  Metodmässigt är dessutom använd-
ningen av både fokusgrupp och individuella intervjuer en styrka.  Det som från början 
sågs som ett problem av mig kan nu ses som en styrka i och med att resultatet inte skil-
jer sig nämnvärt mellan de olika datainsamlingsmetoderna. Informanternas bredd i er-
farenhet både vad gäller bakgrund och längd inom yrket ger en trovärdig bild av resulta-
tet. Som beskrivits i metodavsnittet kan andra metoder användas både som komplement 
och som egen metod, exempelvis observation. Syftet behöver då ändras eftersom syftet i 
denna uppsats är att få tillgång till informanternas erfarenheter och upplevelser.  En 
observation skulle bli observatörens upplevelser och skulle vara värdefull då den ger ett 
komplement till intervjuerna. Observatören är inte kopplad direkt till aktiviteten utan 
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kan se aktiviteten ur ett annat perspektiv och på så sätt bilda en fördjupad bild av aktivi-
teten.  

Enligt Kvale (1997) har det ofta hävdats att den kvalitativa forskningen saknar objektivi-
tet och till och med inte är vetenskaplig. Jag har för att försöka ge uppsatsens tillförlit-
lighet under metodavsnittet noggrant förklarat hur jag gått tillväga och hur jag har tänkt.  

Uppsatsen är en studie med få informanter vilket skulle kunna påverka resultatets tro-
värdighet. Den kvalitativa forskningsmetodens brister sägs vara att den är alltför bero-
ende av sammanhanget, den har inte så många deltagare och det är svårt att göra den 
överförbar och generaliserbar enligt statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 
(utvärdering av metoder i hälso och sjukvården: en handbok 2013).  Så är fallet i denna 
studie då jag har intervjuat åtta personer och det kan vara svårt att genomföra en lik-
nande studie. Med tanke på studiens omfattning i tid och resurser har urvalet varit geo-
grafiskt begränsat, emellertid är gruppen med grav intellektuell funktionsnedsättning en 
liten del av befolkningen och antalet personer som arbetar med musik med personerna 
är inte så många vilket kan göra att urvalet i sammanhanget är relevant. Urvalet var be-
tydande för resultatet. Jag hade medvetet valt att träffa personer som arbetat med musik 
tillsammans med gruppen personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och 
som har haft det som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Det kan finnas en möjlighet att 
resultatet påverkats om urvalet varit annorlunda, exempelvis personal som arbetar i en 
verksamhet och som samtidigt använder musik i verksamheten, eller bara en yrkes-
grupp som till exempel musikterapeut, arbetsterapeut med mera. Men det är ett arbete 
för en annan uppsats.  

 Det upplevdes av fokusgruppen som att tidsperspektivet för intervjuerna kunde varit 
annorlunda, en timma var för kort tid, ”nu som vi precis har kommit igång” var uttryck 
som nämndes. 

Vidare kan nämnas min egen förförståelse som ju ligger till grund för val av ämne för 
studien. Den kan ha medverkat till både positiva och negativa faktorer för resultatet. 
Nytta för att jag har lätt att förstå, det behövs inte mycket förklaringar från informan-
terna eftersom förförståelsen kan ge en insikt. På samma sätt kan insikten göra att jag 
inte ställer de följdfrågor som behövs för att resultatet ska bli tydligare.  Å andra sidan 
går det i SBU (Utvärdering av metoder i hälso och sjukvården: en handbok2013) att läsa 
att en tolkning spirar mellan författarens förförståelse och det insamlade materialet där 
förståelsen hela tiden fördjupas. Tolkningen blir i princip inte helt klar men avslutas då 
man nått en rimlighet. Detta betyder för min uppsats att förförståelsen används inte 
bara vid själva intervjutillfället utan används hela tiden i analysarbetet. 

I samband med diskussion om författarens förförståelse kan nämnas vikten av att vara 
medveten om sin roll som intervjuare och att man som intervjuare kan ha en viss för-
förståelse. Bryman (2011) skriver om att området som diskuteras i intervjun ska vara 
något som är intressant även för forskaren. Detta kan ha spelat roll vid tolkningen och 
analysen av intervjun. Jag har försökt att hålla mig till den frågeguide jag bestämt mig 
för att använda, och som även testades i en provintervju, för att undvika ledande frågor. 
Emellertid är jag en ovan ledare av en fokusgrupp och även som intervjuare i individuel-
la intervjuer och det kan ha påverkat datainsamlingen/materialet. Detta påvisas hos 
Kvale (1997) som menar att intervjuarbetet kan likna ett hantverk. 
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Som tidigare nämnts i bakgrunden valdes i denna uppsats att genomföra både fokus-
grupp och individuella intervjuer på grund av svårighet att samla alla deltagare till fo-
kusgrupp till ett av tillfällena. Jag kan inte se att detta påverkade resultatet något nämn-
värt. Resultatet är ganska samstämmigt vilket diskuteras i resultatdiskussionen, de 
skillnader som kan skönjas kan ha andra förklaringar som till exempel att deltagarna 
hade olika yrkesbakgrunder, eller längden inom yrket. 

I de individuella intervjuerna gavs utrymme att ge större röst åt individen att utveckla 
sina tankar utan att påverkas av andra. Vid de individuella intervjuerna kunde infor-
manten blomma i sin roll och prata fritt utan att bli avbruten eller ifrågasatt utav någon 
annan än intervjuaren. I fokusgruppen fanns det en risk att den enskilde deltagaren inte 
fick utlopp för sina tankar och erfarenheter genom att tankebanor kan brytas. Å andra 
sidan kan fokusgruppen ge deltagarna nya tankebanor som inte hade påbörjats utan 
reflexion från de andra deltagarna. Det fanns även en risk att gruppen fastnar i en rikt-
ning, då deltagarna påverkas av varandra, vilket var meningen, men det kan ta sig olika 
former.  

Analysarbetet av informanternas svar försvårades av att alla informanter har/hade som 
sin huvudsakliga uppgift att arbeta med musik med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning, vilket i och för sig var ett av kriterierna.  Detta ger att alla har stor 
erfarenhet och ger uttryck för stor kompetens. Det var som att varje mening var värde-
bärande vilket gjorde att försök att skapa kategorier var svårt.  Försök gjordes att skapa 
teman, kategorier utifrån aktivitetsvetenskapens centrala delar individ uppgift och om-
givning, men då dessa är så intimt, dynamiskt samspelande med varandra var de ibland 
svåra att skilja åt utan att helheten riskerade att slås sönder. Vid val av för små kategori-
er blev resultatet för fragmentariskt och vid för stora kategorier riskerade kategorierna 
eller teman innehålla flera delar. Därav följde att resultatet innehöll fyra teman, som 
kopplas till centrala begrepp för aktivitetsvetenskapen.  

Kanske hade resultatet blivit ett annat om en specifik analysmetod använts. Emellertid 
är min förhoppning att analysarbetet är tydligt för läsaren och relaterar till uppsatsens 
syfte och frågeställning med koppling till bakgrunden. 

7.2 Resultatdiskussion 
Detta är som tidigare nämnts en uppsats inom programmet för handikappvetenskap, en 
disciplin som intresserar sig för livsvillkor för människor med funktionsnedsättningar.   
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse av aktiviteten musik tillsammans med 
personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. I detta avsnitt kommer resultatet 
att diskuteras utifrån uppsatsens bakgrund syfte och frågeställningar. Dessutom kom-
mer frågor som uppmärksammas under arbetets gång att lyftas 

7.2.1 Interaktiv aktivitet – en annan dimension  
Det verkar som om vikten av samspel inte nog kan betonas. Många gånger förlitar sig 
omgivningen på ett verbalt språk medan personen med grav intellektuell funktionsned-
sättning oftast inte har ett verbalt språk. Det riskerar då bli en obalans i interaktion och 
kommunikation. (Johnels 2012). Här ser informanterna en stor fördel att musiken ge-
nom sin ickeverbala form har en stor roll att fylla. Man säger att interaktionen och mötet 
blir jämlikt i den musikaliska aktiviteten. 

Informanterna syn på att samspelet är viktigt delas i forskningslitteraturen, som till en 
del beskrivs i bakgrunden, som beskriver att det är av stor vikt att se sambandet mellan 
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omgivningens förståelse för samspelet mellan personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning och personer i deras närhet (Johnson et al 2012). Även inom modeller 
och teorier för mänsklig aktivitet finns tankar om att interaktion är en viktig faktor för 
välmående. Kielhofner (2012) menar att en stor del av människans aktiviteter innebär 
att interagera med andra i sociala grupper. 

En aspekt av interaktion kan vara att göra musik tillsammans, vilket poängteras av in-
formanterna som en viktig del, att inte musicera för att någon skall lyssna, utan det är 
den gemensamma upplevelsen som står i fokus.  Att spela musik tillsammans är en ulti-
mat form av gemenskap Även när vi lyssnar på musik kan vi interagera med den upp-
trädande gruppen (Vickhoff 2008). Götell (2003) beskriver i sina studier kring personer 
med demens hur många svåra situationer kan underlättas genom att sjunga kända sång-
er tillsammans.  Även Ruud (2004) skriver om detta i sina arbeten om musik och även 
tillsammans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Den välgörande 
påverkan som finns i att sjunga eller göra musik tillsammans finns alltså beskrivet i 
forskningssammanhang.   

Resultatet pekar alltså på att interaktion är viktig. Detta är ett resultat som har stöd i 
bland annat Hawes magisteruppsats (2013) som visar att utrymmet för interaktion bör 
utökas, som jag tolkar det. Hon beskriver det som en utökning av den gemensamma 
konceptuella grunden (2013).  

Flera av informanterna lyfter begreppet delaktighet som av Molin (2004) kopplas till 
interaktion, samspel. Delaktighet beskrivs även i ICF (Socialstyrelsen 2003), aktivitets-
vetenskapen, det miljörelativa handikappbegreppet (Holme 1999) och LSS (LSS 1994). 
Enligt min tolkning ses delaktighet som något betydelsefullt för personer med funk-
tionsnedsättning på olika plan. Den delaktighet som resultatet pekar på är dels i själva 
aktiviteten, men också ur ett mer samhälleligt perspektiv. 

7.2.2 Individen möter omgivningen  
När personer med intellektuell funktionsnedsättning nämns i forskningssammanhang är 
vanligt att se till deras tillkortakommanden och svårigheter och inte se människan med 
dess förmåga. (Lennox 2006). I detta perspektiv är det intressant att lyfta informanter-
nas syn på de personer de arbetar med. Resultatet visar på att informanterna inte pratar 
om personernas svårigheter i första hand, eller egentligen inte alls. Det som lyfts är per-
sonernas intressen, personligheter och uttryck. Det är då omgivningens uppgift att lyfta 
fram personernas resurser och detta genom aktiviteten musik som i resultatet ses som 
särskilt gynnsam i sammanhanget.  
 
Här spelar tolkningen av individerna med funktionsnedsättningen en stor roll. Detta 
betonades framförallt av fokusgruppen. I litteraturen kring personer med grav intellek-
tuell funktionsnedsättning pekar Winlund (2011) på vikten av lyhördhet och uppmärk-
samhet hos omgivningen kring personer med svåra funktionsnedsättningar, eftersom 
deras kommunikativa signaler ofta kan vara näst intill omärkliga. Det är också vanligt att 
svar på kommunikation är fördröjd, man måste vänta. Svaret behöver inte se ut som ett 
medvetet svar utan kan vara en spänning i kroppen, andningen förändras, en förändrad, 
mimik, eller annat. För att göra det ännu svårare kan svaren se olika ut vid olika tillfäl-
len. 
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Den egna aktiviteten är något som informanterna betonar. De menar att i den egna akti-
viteten finns möjligheten att påverka, att kunna bestämma. Ingen av informanterna pra-
tar om aktivitetsvetenskap, de pratar om musik, med stor emfas. Ingen av dem uttalar 
varför det är viktigt att påverka att bestämma, att kommunicera, det är på något sätt 
invävt i resonemanget och kanske självklart. Att få vara någon, att bli sedd, att betyda 
något, att få uppmärksamhet och bli bekräftad verkar vara helt självklart för informan-
terna, både i fokusgruppen och i de individuella intervjuerna. De menar att det är i själva 
verket det aktiviteten innebär och går ut på. Därtill kommer det lustfyllda och att bara 
kunna vara och ändå uppleva delaktighet. Informanterna visar på att det är viktigt att se 
att existerande förmågor används, men också att det går att hitta nya aktivitetsmönster 
vilket innebär att göra saker på nya sätt. Informanternas resonemang har stöd i bak-
grunden och tidigare forskning om gruppen personer med grav intellektuell funktions-
nedsättning. Även om den forskningen är begränsad så finns den och är i vissa frågor 
samstämmig.  

Emellertid finns det finns en avgörande faktor eller ett tema för att ovan beskrivna ska 
kunna ske. Omgivningens betydelse är något som informanterna ser som viktig. Fast ur 
aspekten med tillgång till aktivitet, att se hela länken från att personal i boendet måste 
tycka det är viktigt att komma iväg och inte glömma boka taxi. Men också att det ska fin-
nas aktiviteter som inte bygger på prestation eller som inte är glädjerika.  

Som beskrivits i bakgrunden ger roller oss i livet en identitet och vi vet vad som förvän-
tas av oss i våra roller. Att ha en funktionsnedsättning påverkar skapandet av roller och 
personer med grav intellektuell funktionsnedsättning riskerar att utveckla färre roller 
än personer utan funktionsnedsättning. Dessutom kan en funktionsnedsättning påverka 
möjligheten att utveckla en känsla för identitet och att engagera sig i meningsfulla akti-
viteter (Duncan 2011). Här menar informanterna att erbjuda personerna möjlighet att 
utveckla andra roller från att vara den som utsätts till att vara den som bestämmer. En 
av informanterna nämner hur en person som vara van vid och hade en identitet av att 
”på mitt sätt finns inte” kunde förändras till att bli en upplevelse av att det personen 
gjorde spelade roll. Liknande resonemang visas i Kielhofners text (2012) där han be-
skriver att människor med funktionshinder kan utestängas från att erhålla aktivitetsrol-
ler och tvärtom kan individen få oönskade och marginaliserade roller. Vidare skriver 
han att självbestämmandet, viljan att utforska sin omgivning, lusten att påverka sin om-
givning kan begränsas av en intellektuell funktionsnedsättning och att i de fall är miljön 
och omgivningens medvetenhet och kunskap av största vikt kanske framförallt om sin 
egna betydelse   

Tillgången till aktiviteter eller rätten till aktiviteter ryms inom begreppet occupational 
deprivation som beskrevs i bakgrunden. Jag valde att ta med begreppet då personer med 
grav intellektuell funktionsnedsättning riskerar att hamna utanför samhällets aktivi-
tetsutbud, ibland genom omgivningens attityder. Detta är något som bekräftas av både 
fokusgruppen och de individuella intervjuerna.  

7.2.3 Kravlöshet/kravfyllt 
Något som jag upplever behöver problematiseras är informanternas inställning å ena 
sidan till att musiken är tillgänglig samt att den erbjuder kravlösa möten, å andra sidan 
menar de att aktivitetsledaren har som uppgift att skapa en atmosfär där alla vågar och 
kanske framförallt medföljarna.  
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Det verkar vara en balansgång mellan krav och kravlöshet – att utsätta någon och att 
erbjuda upplevelser när man har svårighet att tolka. Det diskuteras en del i intervjuerna, 
det finns tydliga reflektioner hos informanterna om att det är självklart att man inte ut-
sätter någon för en aktivitet när personen med intellektuell funktionsnedsättning inte 
vill, samtidigt så är tron stark att det ska fungera och försök kan pågå under en lång pe-
riod.  

Informanterna pratar om musikens erbjudande om delaktighet genom att bara vara, 
vilket också kan ses i Erlandssons och Perssons (2005) resonemang när de pratar om 
olika perspektiv på aktivitet, av vilka ett nämns i bakgrunden. De pratar om olika värden 
för aktiviteter, självbelönande, konkret och symbolisk värdedimension. De värden som 
ryms inom den självbelönande dimensionen fokuserar på den belöning som stimulansen 
av en aktivitet i sig själv kan innebära till skillnad från andra värdedimensioner som mer 
fokuserar på resultat (konkret värdedimension och symbolisk värdedimension). I den 
självbelönande dimensionen är lust och njutning i görandet det väsentliga och det som 
driver processen. Det är här Flow kan upplevas enligt Erlandsson och Persson. Enkelt 
uttryckt är flow den optimala upplevelsen när görandets utmaning matchar personens 
resurser när de är på topp (Erlandsson och Persson 2005), (för information om Flow se 
Csikszentmihaliy M 1997). Detta är något som resultatet visar, vikten av att kunna vara i 
det man kan, att bara vara och att känna ett värde i det.  

Något som både Winlund (2004) och Svensk (2001) noterat är att det finns en uttalad 
risk att personer med intellektuell funktionsnedsättning under hela livet utsätts för trä-
ning.  Winlund (2004) skriver exempelvis om att det är sällan som den befintliga förmå-
gan värderas, utan listan på vad personerna inte kan, är lång och det ställs krav på att 
utveckla funktioner. Hon tillägger att användning av det man kan i flera situationer och 
på ett annat sätt kan ge en kompetens på individens egna nivå. Jag kan se att resultatet i 
uppsatsen har stöd när informanterna menar att musiken har en speciell uppgift i detta 
att man bara genom att närvara kan känna delaktighet och växa i denna. Här finns ingen 
prestation utan aktiviteten bygger på lust och glädje. Men det kräver att aktivitetsleda-
ren arbetar för detta. Och det är ju något som informanterna har påpekat i framförallt 
fokusgruppen, det är hur musiken används som är det viktiga. Kraven finns med i sam-
manhang där man blir bedömd utifrån prestation enligt en av informanterna. 

7.2.4 Musikens egenskaper 
Informanternas upplevelser av musikens egenskaper finner stöd i den samlade forsk-
ningen som jag tagit del av. Det finns hos informanterna i både fokusgruppen och de in-
dividuella intervjuerna en stark övertygelse om aktivitetens positiva kraft. En av infor-
manterna har en tanke om att en del av musikens kraft är att den inte tar vägen om den 
”kognitiva hjärnan” utan går direkt till känslohjärnan. Detta är ett resonemang som be-
kräftas av Töres Theorell (2010). Theorell skriver även om att det pågår forskning kring 
hur musiken påverkar oss rent fysiskt på olika sätt genom att den bland annat påverkar 
andning, puls hormoner, immunsystem och hjärnan, men detta är ingenting som denna 
studie kan hänge sig åt, då denna studie fokuserar på informanternas upplevelser av 
aktiviteten musik, som till stor del överensstämmer med rådande musikterapeutisk-
forskning vilket beskrivits i bakgrunden. 

Det är intressant att notera den rörande samstämmigheten om att när det inte fungerar 
beror det på något annat än aktiviteten musik. Frågan om några negativa konsekvenser 
eller upplevelser var något överraskande.  Men mer utifrån aspekten att det är självklart 
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att man inte påtvingar någon en aktivitet, än att informanterna inte hade reflekterat 
över frågan. Alla hade upplevt att musiken inte alltid fungerar, men alla har varit bered-
da att ge tid och i slutändan visar det sig att det antal det inte fungerat för var mycket få, 
vilket kan bero på att det finns utrymme att välja själv, att det finns en noggrannhet i att 
hitta rätt. Informanterna pratar om att de kan ha lagt ribban för högt, ställt för stora 
krav eller inte hittat rätt i vad som känns bra för deltagarna. 

De får stöd i sina antaganden av forskning då både Theorell och Ruud menar att musik 
inte kan ses isolerat som ensam faktor för utveckling (Ruud 2004, Theorell 2010).  Detta 
är något som informanterna är eniga om, då de säger att det är inte musiken i sig som 
påverkar utveckling. Det är den musikaliska verksamheten som skapar möjligheter för 
personerna med funktionsnedsättning att vara aktiva och delaktiga. Och i den musika-
liska verksamheten ingår aktivitetsledaren som en viktig faktor vilket beskrivits tidiga-
re. 

Musik beskrivs oftast i positiva ordalag som identitetsskapande (Ruud 2004), bidragan-
de till livskvalitet och hälsa (Ruud 2004). Dock finns det en samstämmighet att musi-
kens kraft kan verka i negativ riktning. (Theorell 2010, Wallin 2013, Ruud 2004) Detta 
är inte något som är obekant för informanterna utan tvärtom det finns en stor medve-
tenhet kring detta och att det påverkar arbetet i hög grad. 

7.2.5 Aktivitet/musikterapi 
Meningen är som tidigare skrivet inte att problematisera kring begreppen aktivitet och 
musikterapi, dock lyftes det spontant i fokusgruppen. Resultatet visar att enligt några av 
informanterna verkar det vara av vikt att kunna använda musik i vardagen utan att vara 
musikterapeut. Det framhålls emellertid att det är viktigt att förstå musikens kraft och 
veta hur man använder den. Enligt informanterna är arbetet ett medvetet, engagerat och 
aktivt förhållningssätt med en stor förståelse för den aktuella funktionsnedsättningen 
eller egentligen för personen med dess personlighet och vad de tycker om och inte. 
Framgång med musik beror på attityder till aktiviteten musik, att skapa en känsla av 
meningsfullhet hos deltagaren. I detta ligger viktigt att identifiera individens smak (Sa-
varithmu, Bunnel 2002).   

Vidare säger en del av informanterna att musiken är ett viktigt arbete i vardagen. Dock 
pekar de på att detta måste ske med stöd i hur användningen av musik kan ske. Detta 
stöd kan ges av kunskapscenter inom området.  

Tilläggas kan att Ruud (2004) problematiserar kring musikterapibegreppet och säger 
att musikterapeuter kan arbeta aktivitetspedagogiskt, specialpedagogiskt eller psykote-
rapeutiskt, och det finns även andra än musikterapeuter som använder musik i sitt arbe-
te.  Han diskuterar detta när han skriver om ”tillräckligt bra” musiker, där han menar att 
musik kan användas av flera yrkesgrupper i vardagen. Han menar att det som behövs till 
andra yrkesgrupper är att de ska våga använda sin kompetens och med stöd utöva mu-
sik i olika sammanhang. Tillräckligt bra är någon som kan hålla tillbaka tankar om pre-
station och ideal som inte medger uttryck (Ruud 2004). I relation till detta kan jag refe-
rera till resultatet där en av informanterna som är musikterapeut säger att det som sker 
i aktiviteten musik är musikterapi, medan två av de andra musikterapeuterna gör skill-
nad på aktiviteten musik och musikterapi. Oavsett om syftet med aktiviteten är terapeu-
tisk eller pedagogisk eller en stund där syftet är att få lova att bara vara krävs det enligt 
både informanterna och mig själv stor kunskap och respekt, kunskap om musikens kraft 
och om personerna som deltar i aktiviteten. Denna kunskap kan finnas hos flera yrkes-
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kategorier och den kan vara erhållen på olika sätt till exempel genom erfarenhet av att 
arbeta med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning och musik, studier 
eller både och. Denna uppsats har inte som syfte att definiera eller bedöma vilken eller 
vilka yrkesgrupper som är bäst lämpade att hålla i aktiviteten musik. Dock visar resulta-
tet på vikten av kunskap som inte går att nonchalera. Sex av informanterna diskuterar 
om kompetens för att hålla i aktiviteten och menar att de viktigaste förmågorna är att 
kunna nå fram, att lyssna in, men som en av informanterna (som är musikterapeut) sä-
ger: det är viktigt att ha många färger på sin palett, det vill säga som jag tolkar det, det är 
viktigt att ha en musikalisk vana och förståelse för att kunna använda musiken i detta 
sammanhang. 

Even Ruud (2004) säger som ovan beskrivet att personal som använder musik i verk-
samheter behöver stöd av andra mer vana och kunniga personer, vilket även informan-
terna berättar om. Savarithmu, Bunnel(2002) säger att det är viktigt att kunskapen når 
ut i verksamheter och att arbetet inte enbart sköts av experter, då det poängteras den 
personliga relationen är av vikt. Som jag tidigare i bakgrunden beskrivit är personer 
med grav intellektuell funktionsnedsättning i första hand människor som alla vi andra 
och naturligtvis påverkas av personliga relationer och tillit. Såsom min erfarenhet visar 
används musik i verksamheter och min upplevelse är att användningen av musik kräver 
ett intresse och vidareutbildning i användningen av aktiviteten för att användas på ett 
optimalt och faktiskt inte skadligt sätt. 

En av frågorna i syftet var att få reda på varför informanterna använder musik. Svaren 
på denna fråga finns invävt i resultatet, och teoretisering kring dessa svar tror jag beror 
på vem som är handledare för aktiviteten. Exempelvis utförs pedagogiskt arbete i verk-
samheter för vuxna personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, i bemärkel-
sen att stödja ökad delaktighet, inflytande och självbestämmande, samt att arbetet vilar 
på salutogen grund. I det perspektivet skulle aktiviteten i dessa verksamheter ha peda-
gogiska mål. En musikterapeut har terapeutiska mål, en specialpedagog eller personal i 
skolan har pedagogiska mål, jag som arbetsterapeut skulle kalla det terapeutiska mål 
eller aktivitetsmål. Det som betonas av informanterna är att det I första hand inte är mu-
sikaliska mål som strävas efter utan det är andra mål som beskrivits i texten. Musiken 
används som medel för att nå dessa mål.  

Alltså uttrycker informanterna uttrycker samma saker, men utifrån specifik utbildning 
eller erfarenhet ser teoretiseringen olika ut.  

7.3 Framtida forskning 
Resultatet visar att musik är en viktig aktivitet för personer med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning. Dock finns det frågor kvar att besvara och belysa. Forskning kring per-
soner med grav intellektuell funktionsnedsättning beskrivs i bakgrunden som generellt 
sparsamt förekommande. Bakgrunden visar på att forskare ser forskning som en utma-
ning, det är en svårighet att få svar direkt från personerna med grav intellektuell funk-
tionsnedsättning, forskaren behöver fråga personal eller andra som känner personerna 
väl. Detta ser jag i sammanhanget som ett viktigt framtida forskningsområde när det 
gäller föreliggande uppsats ämne. Det är av vikt att i en mer omfattande forskning som 
sträcker sig över längre tid få följa personer i aktiviteten musik och genom observatio-
ner och intervjuer med anhöriga eller andra som känner personerna väl, kunna få en 
djupare förståelse för personernas egna upplevelser.  
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Det har i en rapport (Ramel 1997) visats att upplevelser som erfars i musikstunden kan 
tas med till andra aktiviteter.  Ett vidare framtida forskningsämne är att i ett aktivitets-
perspektiv och i ett fördjupat arbete ytterligare undersöka och belysa detta, samt att se 
om nya aktivitetsmönster kan skapas utanför musikaktiviteten. Det är dock viktigt att 
påpeka att även om det inte skulle vara så, är det värdefullt att kunna må bra och känna 
att det går att påverka i stunden.  

En av informanterna påpekar bristen på samverkan mellan olika aktörer såsom sjuk-
gymnast, arbetsterapeut, logoped, lärare med mera. Det vore spännande att se en studie 
om denna samverkan för att på sikt utveckla arbetet för denna grupp personer. Dessut-
om som Savarithmu (2002)  påpekar måste kunskapen nå alla som arbetar med perso-
ner med grav intellektuell funktionsnedsättning, kunskapen kan inte enbart ligga på ex-
pertnivå.  Detta är ett forskningsarbete i sig, att hitta former för att kunskap ska nå ut till 
den personal som i sitt dagliga arbete är närmast individerna. 

8 Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att nå en ökad förståelse för aktiviteten musik tillsam-
mans med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, detta ur ett aktivitets-
perspektiv. Så som jag tolkar resultatet är användning av musik en viktig aktivitet för 
personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Uppsatsen belyser aktiviteters 
betydelse för välbefinnande generellt och visar på svårigheter för omgivningen att hitta 
aktiviteter för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. I samklang med 
den miljörelativa aktivitetsvetenskapen, det miljörelativa handikappbegreppet och ICF 
visar uppsatsen på omgivningens ansvarsfulla uppgift att erbjuda stöd och aktiviteter 
för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. I detta sammanhang förstås 
att kunskap om personerna, om musikens kraft och tolkning av individernas uttryck är 
av stor vikt. Användning av musik tillsammans med personer med grav intellektuell 
funktionsnedsättning är en ansvarsfull uppgift och kräver att ledarna har kompetens att 
utföra denna aktivitet. 

Användning av musik som aktivitet har enligt resultatet en given plats i verksamheter 
med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Emellertid är det av största 
vikt att den används med respekt och kompetens. Det är viktigt vara medveten om mu-
sikens kraft då all musikupplevelse inte påverkar människan positivt, det beror på indi-
viduella erfarenheter omständigheter och sammanhang kring musiken hur upplevelsen 
blir. Resultatet lägger stor vikt vid interaktion och det ser jag som en slutsats i sig. I ar-
betet med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning går det inte att glömma 
bort det stora arbetet med att nå interaktion. Enligt informanterna är det i denna inter-
aktion som mötet sker och att det i det mötet kan uppstå positiva situationer.  

Med försiktighet uttrycker jag att en viktig slutsats är också att det är en aktivitet där det 
fungerar att känna delaktighet genom att bara vara, åtminstone enligt informanternas 
upplevelser. Uppsatsen visar på den stora utmaningen att få svar från personerna med 
grav intellektuell funktionsnedsättning, så upplevelsen av delaktighet är en tolkning från 
omgivningen, såsom resultatet i sin helhet.  

En stor del av den forskning jag läst under uppsatsens tillblivelse har handlat om musikterapi.  

Föreliggande uppsats har som ambition att förstå aktiviteten musik tillsammans med personer 

med grav intellektuell funktionsnedsättning ur ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv. Uppsat-
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sen belyser som beskrivits ovan aktiviteters betydelse generellt och svårigheten att hitta me-

ningsfulla aktiviteter för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning. Uppsatsen be-

skriver musik som en av de viktiga aktiviteterna för dessa personer. Då forskning om personer 

med grav intellektuell funktionsnedsättning och musik är begränsad blir denna uppsats ett 

viktigt tillskott i forskningsfältet kring personer med grav intellektuell funktionsnedsättning 

och musik.  

 

Avslutningsvis delger jag ett citat från en av informanterna: 

”…Med målet att skapa en rolig stund där man är delaktig. Och jag letar efter vem är det 
och vem är det. Och så är det fem personer som är unika individer och kan man då få bli 
delaktig i musiken utifrån sina egna förutsättningar då tycker jag att det blir väldigt 
mycket en lyckad aktivitet” 

Citatet visar hur informanterna arbetar med musik, det viktiga detektivarbetet med att 
hitta varje persons förutsättningar och intressen för att målen som är andra än musika-
liska och tolkningen för att stämma av uppfyllelsen av aktivitetens mål. Detta knyter 
samman uppsatsens intentioner. 
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Bilaga 1 
 

Frågeguide 
 

Beskriv din bakgrund 

 

Hur används musiken? 

 

Vilka erfarenheter har du av musikaktiviteter– positiva/negativa? 

 

Reflexioner, hur tänker du kring det du gör, varför arbetar du med musik? 

 

Hur utvärderar/tolkar du deltagarnas upplevelser? 

 

Finns det andra saker än musiken som påverkar musikstunden? 
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Bilaga 2 
 

Informerat samtycke gällande studie, Musik i arbetet med personer med utvecklings-

störning – personals erfarenheter, inom ramen för magisterprogrammet i handikappve-

tenskap.  

 

Jag heter Birgitta Stavholm och studerar på magisterprogrammet i handikappvetenskap på 

Halmstad Högskola, sektionen Hälsa och Samhälle. Inom ramen för detta program skriver jag 

en magisteruppsats om musik och funktionshinder.  

Syftet är att nå en ökad förståelse för hur aktiviteten musik tillsammans med personer med 

utvecklingsstörning på tidig utvecklingsnivå används och varför.  Detta genom att beskriva 

aktivitetsledares erfarenheter och upplevelser i samband med utövande av aktiviteten musik 

tillsammans med personer på en tidig utvecklingsnivå. 

För att få underlag till studien används metoden fokusgrupp vilket i denna studie innebär att 

gruppen med undertecknad som moderator berättar om erfarenheter och upplevelser i sam-

band med utövande av aktiviteten musik. Detta enligt en av undertecknad utformad frågegui-

de. Frågorna ger möjlighet till öppna svarsalternativ. 

Intervjuerna kommer att vara i ca 1 timma, spelas in för att sedan skrivas ut och analyseras.  

När studien är klar kommer inspelningen och den ordagranna utskriften att förstöras.  

Det är viktigt att beakta att allt som sägs kommer att avidentifieras och behandlas med ano-

nymitet, vilket innebär att det som sägs under intervjuerna inte kommer att kunna härledas till 

någon speciell person. Studien kommer att vara ett offentligt dokument och kommer att pub-

liceras i Halmstad Högskolas databas 

Din medverkan är helt frivillig och kan när som helst avbrytas. 

Du är välkommen att höra av dig vid frågor 

     

Birgitta Stavholm                             Handledare Carin Staland Nyman                                                                                                                                 

birgittastavholm@hotmail.com   Hälsa och samhälle                                       

tel xxxx xxxxxx     Halmstad Högskola                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Jag har tagit del av informationen ovan och ger mitt samtycke till att delta i studien enligt 

ovan                          

Ort och datum__________________________________________ 

 

Underskrift_____________________________________________ 

Namnförtydligande_______________________________________ 
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