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Sammanfattning:  
Musik har länge använts som medel i arbetsterapi där det ofta använts som ett inslag i 

arbetsterapin men sällan varit huvudaktivitet. Personer med autism har 

funktionsnedsättningar i kommunikation, den sociala interaktionen, samt ett 

avvikande beteendemönster. 

Syftet med studien var att beskriva musik som behandlingsform för personer med 

autism och hur den kan påverka kommunikationsförmåga, uppmärksamhet samt 

social integration.  

Metod: Systematisk utförd litteraturstudie. Datainsamlingen utfördes i databaserna 

Cinahl, Medline och PsycInfo. Nio artiklar inkluderades i studien. 

Resultatet beskriver hur musiken användes i behandling och vilken effekt musik hade 

på kommunikation, uppmärksamhet och social integration hos barn med autism. 

Musiken användes receptivt: lyssna till musik/ljud eller expressivt: producerande av 

musik med hjälp av instrument eller sång. Effekterna av musiken som 

behandlingsform var bl.a. ökat och minskat stereotypiskt vokalläte, ökat verbalt svar, 

längre varaktighet i ögonkontakt med terapeut och turtagning. En studie visade ingen 

signifikant skillnad avseende verbal, icke-verbal kommunikation och social 

kommunikation.  

Diskussion: Resultatet i denna litteraturstudie visar att musik har effekt på 

kommunikation, uppmärksamhet och social integration hos barn med autism. Detta är 

vanliga interventionsområden i arbetsterapi och en slutsats är att musik kan vara ett 

effektivt medel inom arbetsterapi. Musik kan verka som huvudaktivitet för att nå ett 

mål eller tillämpas som komplement till andra åtgärder och kan vara en strukturerad 

del av t.ex. lekterapi där kommunikation och social integration tränas. Vidare 

forskning behövs inom ämnesområdet. Området befinner sig i början av 

kunskapsutvecklingen och de studier som finns att tillgå om musikterapi kan vara 

utgångspunkt för forskning om musik som medel i arbetsterapi. 

 

 

Sökord: Arbetsterapi, Musik, Intervention, Kommunikation, Autism. 
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1. INLEDNING 

Arbetsterapeuter använder kreativa aktiviteter som mål och medel för sina klienter, 

speciellt inom den psykiatriska vården (1). Personer med autism är en vanlig 

klientgrupp för arbetsterapeuter där vanliga åtgärder är stöd i att strukturera vardagen 

med utgångspunkt i personernas svårigheter. Arbetsterapeuter använder även kreativa 

aktiviteter som åtgärd för personer med autism, t.ex. så har leken beskrivits som ett 

medel för att lära barn med autism turtagning och socialt samspel (2). Dock finns lite 

beskrivet om hur och med vilken effekt/nytta musik som kreativ aktivitet har för 

personer med autism. Därför kommer denna uppsats att handla om musik som åtgärd 

för att arbeta med de vanligaste problemområdena: kommunikation, uppmärksamhet 

och social integration. 

 

2. BAKGRUND 

2.1 Arbetsterapi - grunderna och syftet med arbetsterapi 

Människosynen inom arbetsterapi grundar sig i att människan är en aktiv och 

utvecklingsbar varelse. Av naturen är människan social och lever i ett samspel med 

andra och utför även aktiviteter med andra (3). Det kreativa engagemanget 

genomsyrar hela människans dagliga liv i den personliga vården, 

produktiviteten/arbetet, sociala relationer och fritiden, inte bara i de specifika kreativa 

aktiviteterna (4). Faktorer som är avgörande för människans aktivitetsval är samspelet 

mellan miljö, vilja, motivation och vanor. Vilja handlar om att ha motivation till 

aktivitet och vanor syftar på den process där aktiviteter ingår i personens mönster och 

rutiner. Aktivitet utförs i olika miljöer och det är oftast miljön som påverkar 

personens kapacitet, positivt eller negativt, för att genomföra aktiviteter (5, 16, 21). 

 

Aktivitet är det grundläggande verktyget för arbetsterapeuter för att stödja personers 

utveckling och förbättring av färdigheter som behövs för att utföra uppgifter (6). 

Genom aktivitet och delaktighet kan människan påverka sin hälsa (3).   

 

Arbetsterapeuter ska tänka på och uppmärksamma de emotionella och fysiologiska 

tillstånden hos individer där kropp och själ ses som en integrerad, odelbar helhet (8).  

Arbetsterapeuter hjälper till att förebygga, öka eller kompensera en persons 

aktivitetsförmåga genom att arbeta utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap (9). Då 

en person har en funktionsnedsättning som påverkar aktivitetsutförandet, gör 

arbetsterapeuten en bedömning om personens aktivitetsproblem. Därefter föreslår 

arbetsterapeuten en lämplig åtgärd utifrån personens behov och önskemål (8). Det 

huvudsakliga syftet med arbetsterapeutiska interventioner är att utveckla personers 

förmågor, förbättra livskvalitet och känsla av välbefinnande, öka tillfredsställelse i det 

dagliga livet och att möjliggöra deltagandet i livssituationer (3). 
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2.2 Kreativa aktiviteters användning inom arbetsterapi - aktiviteten som mål och 

medel 

Kreativa aktiviteter har en personlig dimension som kräver att en person vågar förena 

något från sig själv i en idé eller slutprodukt, det kan vara i en dikt eller i ett 

handarbete (4). Med hjälp av kreativa aktiviteter kan en person upptäcka och uttrycka 

medvetna och omedvetna känslor. Personen kan genom detta arbeta mot en lösning av 

konflikter inom och utanför personen och därmed åstadkomma förändring. Processen 

syftar till att personen ska utforska, upptäcka och hjälpa sig själv (10). Arbetsterapi 

ses som en expressiv, kreativ eller mångsidig terapi tillsammans med konst/bild, 

musik och rekreation (6). Kreativitet har ett värde för människor, både i syftet att lösa 

problem i det dagliga livet och för att förbättra livskvalitén. Det finns många 

aktiviteter inom arbetsterapi bl.a. kreativa aktiviteter där t.ex. konst, drama, musik, 

dans och skriva är en del av det stora utbudet (4).  

 

Enligt Creek (4) kan kreativa aktiviteter användas mot fyra terapeutiska mål: 

  

 Hjälpa personer inom psykoterapi att hantera smärtsamma och svåra känslor. 

 Att icke-verbalt uttrycka känslor. 

 Genom lek främja spontanitet och behag hos både barn och vuxna. 

 Hälsofrämjande effekter, genom att stärka känslomässig motståndskraft.  

Arbetsterapeuter kan utföra kreativa aktiviteter med klienter i grupp eller enskilt. 

Arbetsterapeuter kan också ge förslag om kreativa kurser utanför vården. För att 

motivera klienten till kreativ terapi ska arbetsterapeuten se till individen och 

omgivningen. Omgivningen ska vara stimulerande och lugn, arbetsterapeuten ska 

inspirera t.ex. brainstorma med klienten under kreativ skrivning, bra material och 

verktyg ska vara tillgängligt, arbetsterapeuten ska ge tydlig information om hur 

aktiviteten ska utföras och vad som behövs för att den ska slutföras. Det är viktigt att 

fokus ligger på aktivitetens kreativa process och inte på slutprodukten och klienten 

ska få den tid som behövs för att slutföra produkten. Arbetsterapeuten ska visa respekt 

för klientens arbete så att klienten lär sig att värdera sitt arbete (4). 

 

Arbetsterapeuter i Sverige använder sig av kreativa aktiviteter som ett medel i 

behandling inom olika områden av hälso- och sjukvården. Kreativa aktiviteter 

används mest i den psykiatriska vården, eller med fokus på välbefinnande (1). 

En metod som baseras på kreativa aktiviteter är Tree Theme Method (TTM) som 

utvecklats som metod för klientcentrerad psykosocial arbetsterapi. I TTM används 

progressiv avslappningsövning, skapande av berättelser som inkluderar målning av 

träd och muntlig berättelse av personens livshistoria, en reflekterande dialog och 

slutligen uppgifter som ska utföras utanför sessionerna. En studie av TTM (11) visade 

att metoden stimulerade och hjälpte klienter att symbolisera, verbalisera och 

rekonstruera livshistorien i syfte för att klara av vardagslivet. Arbetsterapeuten 

besvarade klientens behov genom att använda interventionen som en process av lek 

och självuttryckande (11). 

 

Trädgårdsterapi har använts inom arbetsterapeutiska sammanhang för att förbättra 

livskvalitet och välbefinnande. Trädgårdsterapi har t.ex. föreslagits som en aktivitet 

för att engagera klienter med demens som har svårt att engagera sig i aktiviteter. 

Även sång har använts tillsammans med klienter i demensvård för att främja 

kommunikation och positiva känslor i aktivitet (1). 
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2.3 Musik som kreativ aktivitet 

Musik är en kreativ aktivitet som beskrivs ha olika syften och påverkan på människan. 

Genom musiken gestaltas känslor som inte kan uttryckas via det talade språket. En 

rytm, melodi, harmoni, dynamik och klangfärg kan uppfattas ur musiken, vilket är 

olika element som kan forma en helhet över vår uppfattning av omgivningen (12, 13). 

Med hjälp av musik ska inte konflikter ”städas bort” utan musik kan bidra till att 

bemästra dem. Musik kan användas för att hjälpa människor att få utlopp för sina 

aggressioner för att därefter hjälpa dem att styra dem i rätt riktning, omvandla 

aggressioner till produktivitet. Ett exempel kan vara ett tvångsmässigt oroligt barn 

som förr inte uppfattat en lugn sida hos sig själv men som med hjälp av musiken till 

sist finner ett lugn, vilket kan leda till ett samtal med barnet kring dennes oro och vad 

barnet vill förmedla (14).  

 

Ett sätt att ge efter för och tömma sig på känslor är att använda sig av instrumentalt 

spel eller sång, att göra något av dessa kraftfullt eller intensivt kan ge utlopp för 

aggressioner (12). Musik har även effekten att härleda koncentrationen från smärta till 

något annat. Musikanvändandet kan öppna nya vägar för kommunikation samt sänka 

spänningstillståndet (15). Inom psykiatrisk vård kan musik ge upphov och 

möjligheten till en affektiv kontakt med klienter. I synnerhet i möten med barn med 

autism (14).  

 

Musikterapi kan vara ett alternativ eller komplement till övrig behandling och kan 

delas in i två områden: 

1. Receptiv musik, lyssna till ljud. 

2. Expressiv musik, skapande och utövande av musik genom ljud, sång eller 

instrument (13).  

2.3.1 Musik inom arbetsterapi 

Musik har sedan länge varit ett inslag i arbetsterapi, särskilt vid gruppverksamhet. 

Musik har använts som bakgrundsmusik när andra kreativa aktiviteter så som målning 

har utförts (16). Musik har också använts för att ange ett tempo vid fysisk aktivitet 

(17). Craige (15) menar att musikterapi skulle kunna vara ett arbetsmedel för 

arbetsterapeuter i deras praxis för att bidra till ökad hälsa för individer. Han menar att 

musik kan bidra till att göra personer självständiga i ADL, från basbehov som att 

tvätta sig och äta, till de mer avancerade behoven som att shoppa, söka jobb, tvätta 

kläder osv. (15). Musikpedagogen Geck (14) talar om att musik kan vara ett 

alternativt tillvägagångssätt att komma igång med aktiviteter och att kunna träna på 

dessa aktiviteter i det dagliga livet. Enligt Geck är musiken ett hjälpmedel för att 

kunna leda en utveckling från det icke-verbala stadiet till ett om möjligt verbalt stadie. 

Genom musiken kan icke-verbal kommunikation uttryckas och känslor som finns men 

som tidigare inte kunnat visas, kommer upp till ytan (14). Många aktiviteter kan 

underlättas med hjälp av musik, speciellt inför aktiviteten vila/sova. Arbetsterapeuter 

kan även använda musik som en huvudaktivitet, vilket kan bygga upp klientens 

självkänsla. Klienten får en chans att själv se sitt personliga intresse samt avgöra sin 

kapacitet i att uttrycka sina känslor (15). 
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2.3.2 Effekter av musikterapi generellt 

En systematisk litteraturstudie visade att musikterapi är effektivt vid förebyggande av 

postoperativ smärta och ångestdämpande under läkarundersökningar. Musikterapi 

förbättrade även kognitiva funktioner hos klienter med demens (17). 

I en litteraturstudie (18) beskriver MacRae ett antal studier som undersökt 

musikterapins effekter. Resultaten visade att betydande smärtlindring kan uppnås 

genom deltagande i aktiviteter som är meningsfulla, motiverande och som fångar 

uppmärksamheten. Konkreta exempel på musik som en meningsfull aktivitet för 

smärtlindring beskrevs. Exemplen inkluderade aktivt lyssnande, auditiv distraktion, 

användandet av bakgrundsmusik för att främja muskelavslappning och rytmisk 

andning (18). Detta stämmer väl överens med Craigs studie som visade att musik 

visats vara en användbar metod för att distrahera klienten och sätta fokus på något 

annat än smärta (15). 

 

Flera av författarna i Craigs litteraturstudie har uppmärksammat en ökad aktiv 

rörlighet och ett ökat rörelseomfång då musik används, som i sin tur kan ha viktiga 

effekter på den medföljande fysiska funktionen (15). MacRae (18) beskriver att 

deltagare upplevde signifikant större njutning av vila och motion samt att gruppen 

även upplevde förbättrat rörelseomfång i behandling med musik jämfört med en 

kontrollgrupp där musik inte användes. MacRae beskriver också att uppspelning av 

musik kan öka verklighetsorienteringen till en persons platser och saker, samt att 

musik skulle kunna öka en persons tidsorientering genom en ökad medvetenhet av 

miljön och relationen mellan timing och rytm. Å andra sidan beskrivs också den 

motsatta effekten, Heinze redovisade att personer förlorade tidsorientering då de 

engagerades i musikaliska aktiviteter (18). 

 

Nästan hälften av studierna i Masayukis litteraturstudie (17) visade att det är svårt att 

bedöma effekten av musikterapi. Orsakerna till detta var främst svårigheter att hitta 

studier som uppfyllde inklusionskriterierna och dålig vetenskaplig kvalitet på 

genomförandet. Dessa två problem återfanns i 11 av 23 artiklar som föreslog eller 

förväntade en god effekt av musikterapi. Masayuki drog slutsatsen att på grund av de 

kvalitativa bristerna i dessa studier, så är hög-kvalitativ forskning nödvändig för att 

fastställa effekten av musikterapi (17). 

2.4 Autism  

Autism kännetecknas av problem inom tre områden, den så kallade ”Triaden”: 

funktionsnedsättningar i kommunikation, den sociala interaktionen, samt ett 

avvikande beteendemönster (19). Svårigheter med att tolka känslor, att skapa 

begripliga sammanhang, tänka abstrakt, generalisera och göra kopplingar är också 

något som personer med autism kan ha svårt för (20). Bredden av varierande symtom 

inom autism är stor, från de ovan nämnda svårigheterna som vanligtvis förknippas 

med diagnosen till de mildare formerna som förknippas med goda språkliga- och 

kognitiva förmågor. De mildare formerna anges som ”hög-fungerande” autism, dessa 

personer har en normal intelligenskvot, få inlärningsproblem och någorlunda god 

hantering av språk. Ett barn som diagnostiserats ”hög-fungerande” autism klarar sig 

oftast bra i skolan och har bra kontakt med vuxna men kan få problem med intensiva 

intressen och sociala integrationer med jämnåriga, då tal och beteende ibland kan 

verka vuxet och korrekt (21). Symtomen vid autism visar sig vanligtvis i ett tidigt 

skede av livet, men det är olika för varje individ. Vissa barn påvisar symtom redan 
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några månader efter födseln och för andra barn kan tecken dyka upp senare under 

utvecklingen, även om barnet till en början haft en normal utveckling. Idag ställs 

diagnosen autism innan tre års ålder (20).  

 

Här nedan presenteras tre mycket vanliga problemområden inom autism: 

kommunikation, uppmärksamhet och social integration. De förklaras var för sig men 

det är viktigt att påpeka att de delvis överlappar varandra och kan ses som 

grundläggande delar som samarbetar. 

2.4.1 Kommunikation 

Personer med diagnosen autism kan förstå en bild eller minnas en sak, men kan inte 

alltid svara verbalt, de kan ha svårt att producera ett ändamålsenligt svar (20). De kan 

även ha svårt med att generalisera ord, istället för att säga kopp kan de använda ordet 

glas, då de förknippar glas med något man dricker ur (22). För att få respons i en 

kommunikation med personer som saknar verbalt tal är det viktigt att avleda dem från 

vanliga kommunikationssätt, det gäller att aktivera dem i aktiviteter som inte alls 

påminner dem om ”vanlig” kommunikation men som innehåller 

kommunikationsmoment (14). Problemet ligger också oftast i hur de ska använda det 

språk som de besitter (23). Ekotal kan vara ett tillvägagångssätt för personer med 

autism att påbörja sin språkliga utveckling. Ekotal innebär att härma en människas tal 

eller till och med härma reklam från TV, sång och visor (20). Dock kan ekotal leda till 

att personen inte vet hur de skall koppla de olika orden eller meningarna till rätt 

situation. Istället faller de lätt in i egna monologer. Detta blir svårt för mottagaren att 

ta in då de enbart pratar om fakta som de själva finner intressant och kan på så vis inte 

bolla ett konversationsämne vidare till mottagaren. Konversationen leder ingenstans 

och mottagaren ser det oftast som socialt oacceptabelt (23).  

 

Att upprätthålla en viss kommunikation med personer med autism är viktigt för deras 

fortskridande utveckling och det är därför viktigt att kommunikationsträning ingår i 

den kliniska behandlingen (14).  

2.4.2 Uppmärksamhet 

Personer med diagnosen autism har ofta problem med verklig insikt och förståelse för 

andra individers upplevelser, tankar och känslor (24, 25), samt svårigheter med att 

förmedla sina egna upplevelser till andra (24). Detta leder till att de har problem med 

att delta i omgivningens dialoger. Under barnets första månader är den tidiga dialogen 

en förelöpare till utvecklingen av föreställningsförmåga och fantasi, den tidiga 

dialogen kallas även för ”joint attention” delad uppmärksamhet (24). Empatisk 

förmåga och inlevelseförmåga hos människor förutsätter förmågan till delad 

uppmärksamhet (25 ). Hos personer med autism formas en egen värld, omvärlden 

existerar inte och någon normal kommunikation och uppmärksamhet finns oftast inte. 

Svårigheter med att dela uppmärksamhet kan visa sig genom att dessa personer inte 

söker ögonkontakt eller mottagare, de ser rakt igenom en annan människa. På så vis 

har de svårt att skapa en gemenskap och samspel mellan andra människor (joint 

attention) (14). Den nedsatta förmågan att byta uppmärksamhetsfokus medför att 

personer med autism inte klarar av att se helhetsperspektivet. De har tendenser att 

överfokusera på detaljer och har svårt att se helheten eller att växla mellan helhets- 

och detaljtänkande (25). 
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2.4.3 Social integration 

Tvångstankar och tvångsföreställningar är vanliga hos personer med autism, om dessa 

mönster bryts kan ett känsloutbrott ske. En rubbning i deras trygghet kan även leda till 

en försämring, därför undviker de andra människor och även kroppslig kontakt (14). 

 

Det kan vara svårt för personer med autism att tolka vissa sociala koder på rätt sätt, 

sociala koder som för människor utan diagnos kan tyckas självklara. Ofta tolkar 

personer med autism meningar bokstavligt så som ordspråk och talesätt (20). 

Personers förmåga att imitera andra ligger till grund för att förstå perspektivet av 

andra, detta benämns som Theory of mind.  Theory of mind gör det möjligt för 

personer att få en uppfattning om hur andra människor tänker och i viss mån förutse 

deras handlingar. Detta är också relaterat till förmågan att förstå bluff, ironi och andra 

människors känslor (empati). Nedsatthet i Theory of mind påverkar 

uppfinningsrikedom i lek, empati, social och emotionell ömsesidighet samt inbördes 

relationer negativt. Nedsatthet i Theory of mind kan ses hos alla personer med autism, 

oavsett ålder eller intelligent (26). 

2.5 Arbetsterapi för personer med autism  

Arbetsterapi är en vanlig åtgärd för personer med autism där arbetsterapeuter utreder 

svårigheternas konsekvenser i aktivitetsutförandet och sätter in åtgärder (27). 

Omgivningen bör vara speciellt anpassad för personer med autism, för att individuella 

aktiviteter ska kunna utvecklas. För att kunna utveckla de individuella aktiviteterna 

behövs en kunskap om personens färdigheter, vilka personen kan, är för svåra och 

vilka personen håller på att lära sig (22). Denna kunskap skaffar sig arbetsterapeuter 

vid en bedömning av personen med autism. Autism påverkar även personens 

omgivning och därför ska familjens och vårdgivarnas syn och behov tas tillvara i en 

bedömning. Utifrån bedömningen ska sedan personens problem definieras (27).  

 

Arbetsterapi för personer med autism är ofta fokuserad på att hjälpa personen att 

organisera och strukturera sina vardagliga aktiviteter. Konkreta och visuella scheman 

används som hjälpmedel för att stödja personen i utförandet av aktiviteter som 

personen anser viktiga, t.ex. schema över personlig vård, städa, laga mat osv. (16). 

Vid arbetsterapi som är inriktad mot social integration kan terapeuten i detta fall 

omvandla inlärning av ansiktsuttryck med hjälp av en lek eller bilder som 

personen/personerna ska härma (28). Videofilmer kan användas som spelar upp 

scener där statister utväxlar olika dialoger gällande t.ex. skola, jobb, fritid. Videon 

styrker statisternas ansiktsuttryck och ögonkontakt med hjälp av en berättarröst, pilar 

och text. Därefter ska klienten härma videons dialoger gällande ansiktsuttryck och 

turtagning i samtalen (2). För att förbättra mobilitet eller igenkänning av föremål kan 

arbetsterapeuten med hjälp av sin hand guida klientens hand till föremålet och känna 

konkret, detta kallas för interaktiv guidning (29). Sensorisk integration (sensory 

integration) är grundläggande för att tolka information från omgivningen och för 

lärande. En neurologisk process som organiserar sinnesintryck från kroppen och från 

miljön. Arbetsterapeuter använder ofta principerna för sensorisk integration för att ta 

itu med de underliggande sensoriska mekanismer som kan påverka anpassning och 

deltagande i det dagliga livet (30). Sensorisk integration används av arbetsterapeuter 

för att bl.a. förbättra deltagandet i dagliga aktiviteter hos barn med autism (31). En 

studie (32) har även visat på att denna behandling är säker och genomförbar, samt 

accepterad av föräldrar och terapeuter (32). Lek i behandling med bl.a. lego har 
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använts för att utveckla den sociala kompetensen hos personer med autism (33). 

Utifrån lek utvinns glädje och skratt, lek förutsätter aktivt engagemang och utvecklar 

barns kreativitet och vilja att experimentera. Lek visas vara stärkande för kognitiv, 

social, språklig och emotionell utveckling. Lekens tillvägagångssätt, förändringar och 

erfarenheter/upplevelser är betydande för barn med autism. Detta kan utveckla deras 

kreativa kapacitet, flexibilitet och fantasi samt ge barn en möjlighet att lära sig hantera 

och ta in nya intryck av olika personer (34). 
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3. PROBLEMFORMULERING 

Bakgrundens litteraturgenomgång visar att musik används inom arbetsterapi för olika 

klientgrupper, i synnerhet inom den psykiatriska vården (1). Med tanke på betydelsen 

av icke-verbal kommunikation för personer med autism, kan musik vara ett viktigt 

hjälpmedel för att kommunicera, uttrycka sig och bearbeta sina känslor, tankar och 

idéer som är svåra att hantera verbalt. Studier visar också att musik som åtgärd kan ha 

positiv effekt på svårigheter som personer med autism uppvisat, t.ex. 

kommunikationssvårigheter och beteendestörningar (15, 18, 19). Användning av 

musik är vanligt inom arbetsterapi, dock finns det lite forskning och utbildning inom 

ämnet generellt (15) och för personer med autism i synnerhet. Vid 

litteraturgenomgången inför denna uppsats så hittades inga studier som specifikt 

beskriver musikens användning inom arbetsterapi för personer med autism. För att 

kunna utveckla musik som medel i arbetsterapi för personer med autism är det viktigt 

att sammanställa vad som finns beskrivet i vetenskapliga studier om musik som åtgärd 

och vilken effekt den har avseende kommunikation, uppmärksamhet och den sociala 

integrationen. En sådan kunskapssammanställning kan vara ett stöd för 

arbetsterapeuter som vill använda musik i sitt arbete med personer med autism.  

 

4. SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva musik som behandlingsform för personer med 

autism och hur den kan påverka kommunikationsförmåga, uppmärksamhet samt 

social integration.  

4.1 Frågeställningar 

 Hur används musik? 

 Vilka resultat beskrivs specifikt avseende problemområdena kommunikation, 

uppmärksamhet och social integration? 
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5. METOD 

5.1 Design 

För att besvara syfte och frågeställningar gjordes en systematiskt utförd 

litteraturstudie (35). 

5.2 Litteratursökning 

En systematisk sökning genomfördes i maj 2013 i databaserna: Cinahl, Medline och 

PsycInfo. Dessa databaser ansågs lämpliga för studien då de täcker in flera 

vetenskapliga områden: arbetsterapi, alternativa behandlingar, beteendevetenskap, 

medicin- och omvårdnadsområdet (35). En pilotsökning utfördes för att få en 

överblick över om det fanns tillräckligt med underlag för att besvara 

frågeställningarna och vilka slags sökord och sökordskombinationer som gav relevant 

utslag. Därefter utfördes den slutliga sökningen i en fritextsökning med sökorden: 

”autism”, ”music”, music therapy”, ”music interventions”, ”communication” 

”occupational therapy”. Då sökordet ”communication” verkade ringa in både 

uppmärksamhet och social integration i sökresultatet gjordes en ytterligare 

pilotsökning med sökorden: ”attention” och ”social integration” för att säkerställa att 

så var fallet. Denna sökning gav samma sökresultat som sökningen med 

”communication” så ingen förändring av slutsökningen gjordes. En sammanställd 

sökmatris finns i bilaga 1, där visas hur sökorden kombinerades samt sökresultat, 

antal dubbletter och urvalsprocess.  

5.3 Urval av studier 

De olika sökkombinationerna gav sammanlagt 1208 träffar (Cinahl: 86, Medline: 239, 

PsycInfo: 883). Titlarna scrollades igenom och de titlar som bedömdes kunna svara på 

studiens syfte valdes ut vilket resulterade i att 198 artiklar återstod (Cinahl 50 st, 

Medline 62 st och PsycInfo 86 st). En mer ingående granskning av 198 titlar gjordes 

med hjälp av inklusionskriterier: 

 

 Artiklarna skulle vara engelskspråkiga. 

 Artiklarna skulle innehålla resultat från musik i behandling gällande 

kommunikation, uppmärksamhet och sociala utveckling för personer med 

autism. 

 Artiklar mellan 1995 och 2013 inkluderades. Artiklarna skulle redovisa 

empiriska studier. 

Efter granskning med inklusionskriterier återstod 78 artiklar inklusive dubbletter. 

Dubbletter återfanns inom en och samma databas i Cinahl (12 st) och Medline (7 st). I 

Medline återfanns dessutom 12 dubbletter från Cinahl. I PsycInfo fanns 16 Dubbletter 

från Cinahl och 4 st från Medline. Efter att samtliga dubbletter tagits bort återstod 27 

artiklar där abstract lästes igenom. Efter genomläsning av abstract återstod 12 artiklar, 

dessa lästes igenom i sin helhet. Vid genomläsningen granskades artiklarna utifrån en 

mall (bilaga 2) utformad med utgångspunkt i Polit och Becks litteraturprotokoll mall 

5.5 (36) och kritiska frågor rörande metoden ställdes av författaren utifrån Forsberg 

och Wengström (35). Sex artiklar exkluderades i detta steg, då framför allt 

metodavsnitten var för dåligt beskrivna varpå sex artiklar återstod. En manuell 

sökning av de 12 granskade artiklarnas referenslistor gjordes. Efter denna sökning 
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tillkom ytterligare tre artiklar. Slutligen inkluderades således nio artiklar i 

litteraturstudien (se bilaga 3).  

5.4 Kvalitetsgranskning av inkluderade artiklar 

För att kunna gradera artiklarnas kvalitet gjordes en fördjupad kvalitetsgranskning av 

de nio artiklarna med hjälp av den tidigare omnämnda mallen inspirerad av Polit och 

Beck (36). Artiklarnas kvalitet graderades utifrån Forsberg och Wengströms (35) 

kriterier hög (1 poäng), medelhög (2 poäng) eller låg kvalitet (3 poäng). Studier med 

låg kvalitet bör inte inkluderas i en litteraturstudie. Studier med hög kvalitet beskrivs 

ha ett tillräckligt stort studiematerial med väl definierade frågeställningar och 

adekvata statistiska metoder medan studier av låg kvalitet har bristande 

klientunderlag, otillräckligt beskrivna metoder eller instrument samt tveksamma 

statistiska metoder. Medelhög kvalitet hamnar någonstans mellan hög och låg kvalitet 

(35). I artikelmatrisen (Bilaga 3) visar författaren sin bedömning av de inkluderade 

artiklarna. 

5.5 Dataanalys 

Efter kvalitetsgranskningen lästes alla inkluderade artiklar igenom noggrant flera 

gånger. Understryckningspenna användes för att markera innehåll som besvarade 

syfte och frågeställningar. Kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats 

användes som metod för att utforma en analysmatris (bilaga 4) så att författaren 

tydligt kunde kartlägga hur varje artikel svarade på syfte och frågeställningar, om en 

studie svarade på enbart en eller flera av dessa. Artikelmatrisen (bilaga 3) gav en 

överblick över antal deltagare, ålder, datainsamlingsmetod och effektmått som 

användes i respektive studie (35). Med hjälp av artikelmatrisen och analysmatrisen 

var det lättare att urskilja artiklarnas innehåll avseende effekten av musik i behandling 

för personer med autism. Resultatets rubriker strukturerades utifrån syfte och 

frågeställningar. Innehållet under rubrikerna framställdes efter att ha identifierat 

relevant innehåll från varje artikel med hjälp av bl.a. kvalitetsgranskning och 

dataanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen kombinerades sedan med en induktiv 

ansats då författaren diskuterar musikens effekt i behandling med personer med 

autism ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv i studiens diskussionsavsnitt (35). 

5.6 Etiska aspekter 

Alla nio artiklar redovisade någon form av etiska överväganden (37, 38, 39, 40, 41, 

42, 43, 44, 45). En artikel (44) hade godkännande från etisk kommitté och gav 

deltagarna pseudonymer. De övriga artiklarna beskrev och visade sina etiska 

överväganden på följande sätt: Skriftligt medgivande från förälder med 

samtyckesblankett som bilaga i artikeln (38), enbart skrivit i studien att skriftligt eller 

muntligt medgivande av förälder har inhämtats (39, 41, 45). I en studie (42) 

argumenterar författarna för att det faktum att vårdtagare har berättat om klientens 

problem, kan ses som att vårdtagare och klient är medvetna om situationen. I en studie 

(40) deltog barnen efter föräldrars önskemål om deltagande. I en studie beskrevs den 

etiska hanteringen runt datamaterialet som förvarades inlåst (37). Den sista studien 

använde sig av Treatment Evaluation Inventory–Short Form (TEI-SF) som mäter 

vårdgivarens acceptans till en behandling på en skala från 1 (instämmer inte alls) till 5 

(instämmer) (43). Dock framgick det inte om instrumentet användes i etiskt syfte. 
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6. RESULTAT 

Studierna hade genomförts i fem länder: USA (38, 40, 43, 45), Kanada (42), Brasilien 

(39), Australien (37, 44) och Korea (41). Tre studier var randomiserade kontrollerade 

studier (RCT) (37, 39, 41). En studie var experimentell, den använde sig av en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp där 10 barn blev randomiserade (38). Fem av 

studierna var casestudier (40, 42, 43, 44, 45). Deltagarna i samtliga studier var barn. 

Sex studier inkluderade barn i förskoleålder (38, 40, 41, 42, 43, 44) medan tre studier 

inkluderade barn i skolåldern (37, 39, 45). För att utvärdera effekten av 

musikbehandlingen användes följande effektmått: Speech production measure (45), 

Childhood Autism Rating Scale (CARS-BR) (39), Picture Exchange Communication 

System (PECS) (40), Preschool Language Scale (PLS), Expressive Vocabulary Test 

(EVT-2), Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT-4) (44), PDDBI, Early Social 

Communication Scales (ESCS) (41), Sensory Problem Checklist (SP), Sound 

Sensitivity Questionnaire (SSQ), Autism Behavior Checklist (ABC) och 

Developmental Behavior Checklist (DBC) (37). Observation före och efter 

intervention användes i tre studier (38, 42, 43). Dessa var observation vid högintensiv 

(HI) och lågintensiv (LI) stimulus (41), observation på vokal stereotypi (43), 

observation och videoinspelning med efterföljande poängsättning av verbal, icke 

verbal kommunikation och gester (38). 

6.1 Musik i behandling 

Samtliga studier beskrev på något sätt hur musiken använts. I fyra studier var fokus på 

att lyssna till musik (37, 42, 43, 44), i fem studier ingick det att deltagarna 

producerade musik i någon form (38, 39, 40, 41, 45) och även att leka i samband med 

musikutövande (41). 

 

Där lyssnandet var i fokus användes hörlurar (37, 43) eller någon typ av 

ljudanläggning (42, 44). I studierna där hörlurar användes fick deltagarna lyssna till 

olika ljud: musik, vitt brus eller sitt eget stereotypiska läte (43) eller så fick deltagarna 

lyssna till musik i olika utföranden (37). I studierna där musik spelades upp fritt fick 

deltagarna röra sig fritt i rummet och leka till musik vars intensitet (volym) hade blivit 

manipulerad (42) eller lyssna till musik där djurnamn var inbakade, samtidigt som 

djursymboler visades upp genom en Powerpoint presentation. Med hjälp av musiken 

skulle barnen namnge rätt djursymbol (44).  

 

Vid producerande av musik användes instrument (38, 39, 41), sång och instrument 

(38, 45) eller enbart sång (40). Instrumenten som användes var bl.a. träklavar, 

koklocka, keyboard, tamburin (39), trummor(38, 41, 45), gitarr (38, 41), cymbaler, 

piano, xylofon, harpa och färgglada leksaksklockor (41). Instrument användes i 

musikterapi, där deltagare fick instruktioner av musikterapeuter (39). Med och till 

musik fick barnen leka själva i 15 min därefter höll en terapeut i sessionen och 

tränade bl.a. turtagning i olika aktiviteter i 15 min (41). I samband med användning av 

både sång och instrument introducerade terapeuten det ord som skulle läras ut genom 

att sjunga och samtidigt slå i trummorna (45). Instrument och sång användes också i 

samband med en rörelseaktivitet där deltagaren instruerade terapeuten att röra olika 

kroppsdelar, klappa och snurra runt (38). I en annan studie komponerade 

musikterapeuten en sång och lärde ut den till barnet och lärarna så att den passade in i 

skolans morgonrutin (40). 
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6.2 Musikens effekt 

6.2.1 Kommunikation 

Sex studier (38, 39, 42, 43, 44, 45) mätte på något sätt musikens effekt på barns 

kommunikationsförmåga. Den mättes genom minskat stereotypiskt vokalläte (42, 43), 

verbal och icke verbal kommunikation (38, 39) samt talutveckling (45) och verbala 

svar (44). 

 

I de studier som utvärderade effekten av musik avseende stereotypa vokalläten (42, 

43) visade en studie på avsevärda minskningar till nära nollnivåer där deltagarna 

lyssnade till musik och det egna stereotypiska vokallätet och en övergående 

minskning då deltagarna fick lyssna till vitt brus. Under de två sista faserna av 

interventionen resulterade musikbehandlingen i nollnivåer av stereotypiskt vokalläte. 

En utvärdering över vilken metod de två deltagarna föredrog visade att båda föredrog 

musik (60 %, 100 %) framför det egna stereotypiska vokallätet (40 %, 90 %) och vitt 

brus (0 %, 39 %) (43). I den andra studien minskade det stereotypiska vokallätet hos 

båda deltagarna när musikens volym manipulerades, både vid högintensiv (HI) och 

lågintensiv (LI) stimulus jämfört med baslinjemätningarna. Dock ledde HI stimulans 

till en genomsnittlig ökning med 17 % i stereotypiskt vokalläte hos den ena deltagaren 

medan HI stimulans för den andra deltagaren gav ett genomsnitt på en 12 % 

minskning av stereotypiskt vokalläte (42). 

 

Gattino et al. (39) använde i sin studie Childhood Autism Rating Scale (CARS-BR) 

för att mäta deltagarnas verbala samt icke-verbala kommunikation före och efter 

behandlingen. CARS-BR poäng visade ingen signifikant skillnad mellan 

mättillfällena. Dock visade en subgruppsanalys av resultaten att deltagare med 

autistiska störningar i den experimentella gruppen hade en statistisk signifikant 

minskning av poäng jämfört med samma typ av deltagare i kontrollgruppen (p=0,008) 

(39). I motsats till detta visade en annan studies resultat (38) på en tydlig ökning av 

verbala svar i den experimentella gruppen som fått musiksessioner. Medelvärdet 

ökade med 53 % under de fem sessionerna. Kontrollgruppen som fick sessioner utan 

musik visade ingen betydande ökning. Nämnvärt är dock att de verbala svaren ökade 

med 13,8 % från dag ett till dag fem i kontrollgruppen. Musik underlättade även svar 

med gester, tecken och rörelser (38). 

 

Effekten av talutveckling i en behandling med Auditory-Motor Mapping Training 

(AMMT) under 40 behandlingstillfällen, 5 dagar i veckan under en 8 veckorsperiod 

där varje behandlingstillfälle varade i 45 min gav ett resultat som visade en signifikant 

förbättrad talutveckling hos barnen (p=0,001). Den första uppföljningsmätningen efter 

4 veckor visade även den på en förbättring kontra baslinjemätningen, den 

fördubblades (p=0,01). Den andra uppföljningsmätningen ytterligare 4 veckor senare 

visade även den på en signifikant förbättring (p=0,0003). Detta visade på att barnens 

förbättrade talutveckling kvarstod efter behandlingen (45). 
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Simpson och Keen (44) visade i sin studie en ökad förbättring av antal korrekta 

verbala svar avseende benämning av djur efter interventionen. Deltagarna hade vid 

baslinjemätningen mellan 1,8 och 2,7 (13-18%) korrekta svar. Efter interventionen 

hade antalet korrekta svar ökat till mellan 12,7 och 15 (85-100%). I studien användes 

även en behandlingsform utan musik. För två av deltagarna var effekten sämre utan 

musik medan den var liknande för en deltagare. Resultatet visade på att deltagarna 

kunde lära sig djursymboler och namnge dem med hjälp av en interaktiv sång (44). 

 

Bettison (37) undersökte hur auditiv träning resulterade i någon slags förbättring 

inklusive minskad smärta i närvaron av vissa ljud. Effekten mättes med Autism 

Behavior Checklist (ABC) och Developmental Behavior Checklist (DBC) Efter tre till 

12 månader ökades den verbala förmågan signifikant, även ett lämpligt språk 

utvecklades hos många deltagare (37). 

6.2.2 Uppmärksamhet 

Två studier (37, 41) mätte musikens effekt på delad uppmärksamhet hos deltagarna 

med hjälp av effektmåtten Early Social Communication Scales (ESCS) (41) samt 

ABC och DBC (37). 

 

ESCS visade en förbättring över tid i både experiment och kontrollgrupp avseende 

delad uppmärksamhet (joint attention). Förbättringen föreföll vara större efter 

musikterapi (experimentgrupp) än efter lekterapi (kontrollgrupp). Resultatet visade ett 

signifikant samband mellan tid och grupp (p=0,01) vilket indikerade att musikterapi 

var signifikant mer effektivt än lekterapi gällande joint attention. Varaktigheten hos 

deltagarnas ögonkontakt med terapeuten var signifikant längre i musikterapigruppen 

(p>0,0001). En signifikant skillnad fanns även avseende turtagningens varaktighet, 

mellan musikterapi och lekterapi (p<0,0001). Resultaten visade en tendens till att 

musikterapi var effektivare än lekterapi för att underlätta en längre tids turtagning 

(p=0,051). Turtagningen var även längre i de sessioner som leddes av terapeuten 

jämfört med där barnen ledde den för såväl musik- som lekterapi (p=0,037) (41). 

 

I en studie fick deltagarna auditiv träning (AT) med modifierad musik och 

kontrollgruppen fick behandling med omodifierad musik (SL). Mätningar av beteende 

utfördes efter en månad samt efter tre, sex och 12 månader. Dessa jämfördes med 

baslinjemätningen. Efter en månad visade samtliga resultat en avsevärd förbättring. I 

både AT-och SL-grupperna visade 72,5 % av barnen måttlig eller markant förbättring. 

Förbättringen kvarstod efter 12 månader med följande undantag: ABC poäng visade 

att den verbala och intellektuella förmågan ökade signifikant i de båda grupperna efter 

tre månaders samt sex månaders uppföljning (AT:t = p< .002, SL:t = p< .003). 

Uppföljningen efter 12 månader visade dock en tillbakagång av förbättringen ned till 

samma nivå som uppnåddes efter en månad av behandling. DBC poäng visade att 

medelvärdet återgick till baslinjemätnings resultat efter tre månaders uppföljning, men 

förbättrades avsevärt igen vid uppföljningen efter sex månader (AT:t = p< .02; SL:t = 

p< .04). Denna förbättring upprätthölls av SL-gruppen (SL:t = p< 0,02) men inte av 

AT-gruppen efter 12 månaders bedömning (37). 
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6.2.3 Social integration  

Två studier (39, 40) undersökte social integration hos deltagarna genom att 

komponera en individanpassad sång (40) och mäta musikens effekt med hjälp av 

Childhood Autism Rating Scale (CARS-BR) (39). 

 

Kern et al (40) undersökte huruvida sång i morgonrutinen på skolan förbättrade det 

självständiga beteendet hos barn med autism då övergångar från hem till skola samt 

inom skolmiljön kan vara ansträngande. Barn med autism ofta är beroende av äldre 

vuxna och vårdgivare och blir rädda eller ledsna vid nya möten och miljöer så som 

förflyttning från klassrum till klassrum och skolgård där de ständigt träffar på nya 

personer. Efter sex sessioner med sång var en deltagares självständiga beteende 

betydligt högre än vid baslinjemätningen. Efter 10 sessioner var deltagarens 

självständiga beteende stadigt, behandlingen togs bort och självständigheten sjönk 

omedelbart. Den andre deltagarens prestation gällande självständigt beteende 

varierade. Med tanke på den bristande förändringen togs ett steg bort för deltagaren, 

”hej då-delen”, detta ökade direkt graden av självständigt beteende. Då fem sessioner 

genomförts med en stabil prestation, avslutades behandlingen och en omedelbar 

minskning av självständigt beteende uppfattades även hos den andra deltagaren. 

Sången underlättade en smidig övergång från hem till förskola för barnen och 

klasskamrater fann det lättare att hälsa på deltagarna och vice versa (40).  

 

CARS-BR mätte inte bara deltagarnas verbala, icke-verbala kommunikation utan även 

social kommunikation. Som tidigare nämnts under rubriken kommunikation visade 

inte CARS-BR någon signifikant skillnad före och efter intervention (39). 
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

En systematiskt utförd litteraturstudie gjordes (35) för att identifiera och skapa en 

sammanställning av befintliga forskningsresultat. Resultatet kan användas som 

utgångspunkt för vidare forskning avseende användningen av musik som medel inom 

arbetsterapi och dess effekt på kommunikation, uppmärksamhet och social integration 

hos personer med autism.  

 

Utifrån syfte och frågeställningar valde författaren att utföra en fritextsökning istället 

för en ämnesordssökning, fritextsökningar genererar oftast fler träffar (35). Vid 

pilotsökningen upptäcktes att det fanns få artiklar inom det valda området och en 

ämnesordsökning skulle minska förutsättningarna att hitta relevanta artiklar för 

studien. Dock hade en ämnesordssökning underlättat urvalsprocessen, då en sådan 

sökning generellt ger färre och precisa träffar vilket hade kunnat leda till en snabbare 

urvalsprocess inledningsvis. Det stora antalet träffar i fritextsökningen ökade risken 

att missa något i titelgranskningarna, vilket kan ha påverkat resultatets trovärdighet. Å 

andra sidan hade pilotsökningen visat att ämnesordsökningen gav väldigt få träffar. 

För att säkerställa att de valda sökorden ringade in syfte och frågeställning inom det 

valda ämnesområdet utförde författaren ytterligare en pilotsökning med sökorden: 

”attention” och ”social integration” vilket gav samma resultat som det valda sökordet 

”communication” som ringade in kommunikation, uppmärksamhet och social 

integration. Detta ökade trovärdigheten i resultatet och minskade risken att missa 

väsentliga artiklar. 

 

I studien inkluderades studier av olika design, både experimentella studier och 

casestudier. Detta på grund av bristen på befintliga randomiserade kontrollerade 

studier (RCT). För att kunna besvara studiens syfte användes de befintliga studier som 

visade relevant resultat även om det resulterade i många casestudier (40, 42, 43, 44, 

45). Dock försvårade det analysarbetet. Resultatet från en casestudie är mer 

innehållsrikt på det sättet att den beskriver en persons problemområde på djupet vilket 

gör det svårt att beskriva och hålla isär samt generalisera information (36). 

Analysmatrisen och artikelmatrisen var till god hjälp för att kunna bedöma artiklarnas 

innehåll. Matriserna ställde upp fakta utifrån syfte och frågeställningarna kort och 

koncist vilket underlättade bearbetningen av casestudiernas innehållsrika och 

välbeskrivna texter. Trots författarens noggrannhet i datainsamling samt dataanalys av 

de olika studierna, är det svårt att bortse från bias särskilt då casestudier användes 

som har få deltagare vilket gör det svårare att bevisa effekten av en metod (36). Den 

höga andelen casestudier gör att resultatet av denna litteraturstudie får generaliseras 

med försiktighet (35). En förklaring till det höga antalet casestudier kan bero på att 

RCT studier är svåra att designa för dessa individer, då de inom autism spektrumet 

klassificeras olika. 

 

Även om RCT studier är optimalt för att kunna generalisera så är det viktigt att arbeta 

med casestudier inom mer outforskade områden då de skänker en bra bas för vidare 

forskning, de ger ett djup inom det valda området (36). Sökningarna till denna studie 

visade att det hittills finns lite forskning inom just det valda ämnesområdet och även 

om ett mer generaliserbart resultat hade varit önskvärt så fanns inte den möjligheten.  
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Artiklar som behandlade arbetsterapi kombinerat med musik i behandling med 

personer med autism var få. Artikelsökningen som utfördes i maj 2013 visade träffar 

på sökorden ”Autism” AND ”Music” AND ”Occupational therapy”. Dessa träffar 

granskades men var inte relevanta för denna studie då de visade otillräcklig 

beskrivning av metod, inte utförda eller riktade till arbetsterapeuter, var böcker och 

reviews. 

 

I denna litteraturstudie valde författaren att ta med studier som inte var etiskt 

granskade, då de bedömdes ha hanterat etiska frågor på ett godtagbart sätt. Sju av de 

inkluderade artiklarna utförde studierna med informerat samtycke (37, 38, 39, 40, 41, 

42, 45). En studie hade fått godkännande från etisk kommitté (44).  

Saylor et al. etiska behandling var tveksam då de använde ett instrument som mätte 

vårdgivarens acceptans. Det framgick inte om instrumentet användes i etiskt syfte 

(43). Studien bedömdes ge värdefull information och inkluderades trots tveksamheter 

i det etiska genomförandet.  

7.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade att musik används på tre olika sätt: att lyssna till (37, 

42, 43, 44), att producera musik (38, 39, 40, 41, 45) samt att leka i samband med 

musikutövande (41). 

  

Sex studier utvärderade musikens effekt på kommunikationsförmåga (38, 39, 42, 43, 

44, 45), två studier utvärderade effekten avseende uppmärksamhet (41, 37) och två 

studier fokuserade på social integration (39, 40). Sammanfattningsvis så visade 

studierna att effekten av musik kunde minska (42, 43) samt öka det stereotypiska 

vokallätet (42), öka den verbala förmågan (37, 38, 44) samt förmågan att svara via 

gester, tecken och rörelser (38) avseende kommunikationsförmågan. Effekten av 

musik på uppmärksamhet resulterade i att varaktigheten hos deltagarnas ögonkontakt 

med terapeuten varade under en längre tid i musikterapi än i lekterapi. Musikterapi 

var även effektivare gällande turtagningens varaktighet (41). Verbal förmåga och 

uppmärksamhet förbättrades, med såväl modifierad (auditiv träning) och omodifierad 

musik (37). Avseende den sociala integrationen möjliggjorde sång en lättare övergång 

från hem till skola för barn med autism och barnen fick lättare kontakt med sina lärare 

och klasskamrater (40). 

 

Denna studies resultat inkluderade inga artiklar rörande arbetsterapi, då det inte fanns 

relevanta artiklar utförda av eller riktade till arbetsterapeuter. Dock finns det delar i 

resultatet som kan diskuteras utifrån arbetsterapi. Resultatet visar att musik mycket 

väl kan komplettera de arbetsterapeutiska interventionerna och användas som medel i 

arbetsterapi vilket är i linje med vad Eklund et al. tidigare framhållit (16). 

 

Inom arbetsterapi ses människan som social, en varelse som interagerar och utför 

aktiviteter med andra (3) och kan påverka sin hälsa genom aktivitet och delaktighet 

(3, 7). Kommunikation, uppmärksamhet och social integration är viktiga områden 

inom arbetsterapi då dessa förmågor är nödvändiga för att utföra aktiviteter framför 

allt tillsammans med andra. Om dessa tre förmågor är problemområden hos en klient 

är det viktigt att arbeta med dessa områden så att kontakt med andra kan skapas och 

upprätthållas och för att lättare kunna uttrycka sig verbalt eller icke verbalt. En 

konversation behöver inte skapas direkt utan uttryck kan förmedlas via kreativa 

aktiviteter för att utveckla personers förmågor, förbättra livskvalitet och känsla av 
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välbefinnande, öka tillfredsställelse i det dagliga livet och möjliggöra deltagandet i 

olika livssituationer (3).  

 

Personer med autism har egenheter vad gäller beteende (20) och fastnar i ett eget 

intresse och kanske enbart vill prata om just det intresset (23). Detta beteende blir 

slentrianmässigt och monotont vilket kan försvåra social kontakt och delad 

uppmärksamhet till andra. Författaren ser utifrån ett arbetsterapeutiskt synsätt att detta 

även skulle kunna försvåra deltagandet i de dagliga aktiviteterna då personen lätt kan 

fastna i en och samma uppgift och inte gå vidare till nästa. Med hjälp av musik kan 

det stereotypiska beteendet brytas och utveckling av kommunikation och 

uppmärksamhet samt social integration kan underlättas. Genom att använda musik 

som medel i arbetsterapi kan delaktigheten i, och utförandet av dagliga aktiviteter 

underlättas/förbättras. 

 

Resultatet i en av de inkluderade studierna visade att musikterapi var effektivare än 

lekterapi gällande ögonkontaktens varaktighet och turtagningens varaktighet (41). 

Detta är intressant då leken som medel är vanligt förekommande inom arbetsterapi för 

barn. Lek i terapi har bl.a. visat sig vara effektivt för barn med utvecklingsstörning 

(46), ADHD (47) och autism (48, 49). Barn med utvecklingsstörning fick 

interventioner med programmet ”Learn to play” vilket innebar att barnen ledde 

interventionen i syfte att utveckla påhittade lekar själva, visade en god effekt på 

barnens språk, sociala kompetens och fantasi i lekar (46).  Lek med dockor 

tillsammans med terapeut och familjemedlemmar visade ge en positiv effekt avseende 

förmågan att uttrycka bakomliggande orsaker till ångest och oro hos barn med ADHD 

(47). I relation till barn med autism har bl.a. lek i sandlådan använts för att stimulera 

kommunikation, social integration och symbolisk lek (48). ”Floor time play”, lek på 

golvet har använts för att mäta effekten på kommunikation och social integration hos 

barn med autism. Förälder eller vårdgivare leker på golvet tillsammans med barnet 

och följer barnets lek med t.ex. dockor, bilar och gosedjur. Denna intervention kan 

förslagsvis kombineras i dagliga aktiviteter (ADL) som t.ex. vid måltid, påklädning 

och bad (49). Dessa exempel är ett fåtal av alla användningsområden inom lekterapi. 

Lek är något som sprider glädje för både vuxna och barn, det är en aktivitet som ger 

oss en paus från verkligheten och via leken kan sociala, kognitiva, emotionella och 

språkliga färdigheter utvecklas (50). Om lek som enskild behandling skapar 

förutsättningar till utveckling och förbättring, skulle effekten på en kombination av 

musikterapi och lek vara intressent att undersöka? Denna litteraturstudies resultat 

visade att musik har effekt för barn med autism avseende kommunikation, 

uppmärksamhet och social integration. Arbetsterapi där lek använts som medel har 

också visat goda resultat (33) och enligt Case – Smith har lekfull turtagning beskrivits 

i arbetsterapeutisk litteratur under en lång tid (51). Kim et al. studie (41) visade att 

musik hade ännu bättre effekt än lek avseende barns uppmärksamhet. Det är rimligt 

att tro att om arbetsterapeuter kombinerar lek med musik så skulle den sammantagna 

effekten kunna bli ännu bättre. Musik skulle exempelvis kunna läggas in som 

bakgrundsmusik eller användes som en del av leken i terapin, hur skulle effekten se ut 

då? Forskningsstudier som integrerar musik i lek inom arbetsterapi skulle kunna 

utvärdera en sådan eventuell effekt. 

 

Arbetsterapeuter kan använda sig av musikinstrument i samband med lek. 

Kombinationen av sång och slagen på en trumma användes i en studie vilket skapade 

ett intresse hos barn med autism. För att lära ut ett ord ville terapeuten få barnen att 

härma terapeutens slag på trumman och sång (45). Detta skulle arbetsterapeuter kunna 
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använda sig av vid träning av bl.a. rörelseförmåga, inom kognitiva problemområden 

eller varför inte introducera sång och instrument under ett möte med en familj vars 

familjemedlem har en svag kommunikationsförmåga. Ett annat användningsområde 

för arbetsterapeuter att använda musik i interventioner för personer med autism skulle 

kunna vara i det dagliga livet, då arbetsterapeuter ofta går in och tillhandahåller 

strukturerade scheman för personens aktiviteter i hemmet (16). En sång modifieras 

med valda ord för att ge personen associationer till den aktivitet personen har tänkt 

göra. Som t.ex. i studien där barn fick lära sig djursymboler med hjälp av ord som var 

inbakade i en sång (44) eller likt studien som komponerade en sång för att underlätta 

morgonrutinen på skolan för barn med autism (38).  

 

Med tanke på att musik används inom arbetsterapi (16) och att samtliga inkluderade 

artiklar (37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45) i litteraturstudien visade på att musik har en 

viss effekt på kommunikation, uppmärksamhet och social integration hos barn med 

autism är det anmärkningsvärt att det i princip saknas arbetsterapiforskning inom 

detta område. Åtta av denna litteraturstudies inkluderade artiklar (37, 39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45) poängterar att vidare forskning behövs inom deras valda ämnesområde. 

Bland annat rekommenderas vidare forskning av behandlingsutförande med hörlurar i 

sociala sammanhang, om det skulle vara socialt acceptabelt med ett par hörlurar bland 

människor (42). En nyligen utförd studie (52) använde sig av just hörlurar i 

klassrummet som spelade upp vitt brus som barn med ADHD fick lyssna till under 

självstudier för att se om det minskade deras svårigheter att koncentrera sig på den 

givna uppgiften och istället t.ex. prata med andra, röra sig runt eller titta på något 

annat i klassrummet (off-task beteende). Metoden minskade off-task beteendet hos 

barn med ADHD (52). Case- Smith skriver i en litteraturgenomgång av 

arbetsterapirelevanta interventioner för personer med autism att med hjälp av 

omodifierad musik via hörlurar kan olika förmågor hos personer med autism 

förbättras (51). Det finns alltså all anledning för arbetsterapeuter att prova denna typ 

av intervention. I någon mån kan musik eller ljud vara sensoriskt baserade. Case – 

Smith poängterar att bl.a. auditiv träning används vid dessa interventioner (51). Då 

arbetsterapeuter har god kunskap om sensorisk integration (51) och använder det för 

att bl.a. förbättra deltagandet i dagliga aktiviteter hos barn med autism (31), kan 

arbetsterapeuter komplettera interventionerna med musik för att se vad för slags effekt 

denna kombination kan ge. Eftersom musik och sensorisk integration visat ge god 

effekt var för sig.  

 

En artikel nämnde ett resultat som inte visade någon signifikant skillnad vid två 

mättillfällen. Dock visade en subgruppsanalys att deltagare med autistiska störningar i 

den experimentella gruppen hade en statistisk signifikant minskning av poäng jämfört 

med samma typ av deltagare i kontrollgruppen (p=0,008). Detta trodde författarna till 

studien kunde ha berott på att deltagare med icke verbalt tal tidigare använt sig av 

alternativa kommunikationsmedel (AKK). Deltagarna deltog i någon form av 

specialundervisning, psykoterapi eller språkterapi samtidigt som studien utfördes (39). 

Om resultatet förbättrades pga. att en del deltagare använde sig av AKK skulle en 

studie om AKK i kombination med musik vara intressant att utföra för att se om detta 

antagande stämmer. 
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Arbetsterapeuter som arbetar med personer med autism bör ha en god kunskap om 

diagnosen och hur varje individs diagnos ser ut innan de sätter in medel i behandling. 

Vissa personer med autism är känsliga för bl.a. mänsklig kontakt (14) och auditiv 

stimulering (52). Med tanke på detta bör arbetsterapeuter vara medvetna om hur de 

ska använda musik i behandling, då kontakt- och ljudkänslighet kan skapa barriärer 

för utveckling av sociala relationer, funktioner i det dagliga livet och att lära sig 

sociala regler (51). 

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att musik har effekt på kommunikation, 

uppmärksamhet och social integration på barn med autism. Detta resultat styrker att 

musik kan verka som huvudaktivitet för att nå ett mål eller tillämpas som komplement 

i arbetsterapeutisk behandling. Vidare forskning behövs inom ämnesområdet. 

Området befinner sig i början av kunskapsutvecklingen och de studier som finns att 

tillgå om musikterapi kan vara utgångspunkt för forskning om musik som medel i 

arbetsterapi. 
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Bilaga 1 Sökmatris 

 
 Cinahl Medline PsycInfo 

Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

Titlar 

Kvar efter 

titel- 

granskning 

Granskade 

abstract 

Urval efter 

Fulltext- 

granskning 

Antal 

träffar 

Granskade 

Titlar 

Kvar efter 

titel- 

granskning 

Granskade 

abstract 

Urval efter 

Fulltext- 

granskning 

Antal 
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Granskade 

Titlar 

Kvar efter 

titel- 

granskning 

Granskade 

abstract 

Urval efter 

Fulltext- 

granskning 

Autism AND 

music 

43 25 12 10 7 123 29 10 4 2 382 53 12 5 2 

Autism AND 

music therapy 
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Autism AND 

music 

interventions 

6 4 3 - - 16 5 2 - - 82 6 4 1 - 
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communication 
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music therapy 
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occupational 
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Bilaga 2 Artikelmall – granskning av kvalitet 
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Experimentell singel eller blindad studie? 
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Testgrupp? 
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Testinstrument: 
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Bilaga 3 Artikelmatris 

Design
1 
= Experimentell studie Hög kvalitet = 1 

Design
2 
= Casestudie  Låg kvalitet = 2 

Författare och titel (År) (Referensnummer) Syfte Datainsamlingsmetod (Antal deltagare, ålder) Design
1, 2

 Kvalitet 

Bettison S. The long-term effects of auditory training on children with 

Autism. (1996) (37)  

Att undersöka huruvida auditiv- hörselträning visade 

förbättring i beteende eller minskade obehag av vissa ljud 

hos barn med autism. Att utvärdera om effekterna bestod 

under 12 månader.  

Autism Behavior Checklist (ABC), Developmental 

Behavior Checklist (DBC), Sensory Problem Checklist 

(SP) och Sound Sensitivity Questionnaire (SSQ). (80 barn, 

3-17 år) 

1 2 

Farmer KJ. The effect of music vs. nonmusic paired with gestures on 

spontaneous verbal and nonverbal communication skills of children with 

Autism ages 1-5. (2003) (38)  

Att undersöka om musik jämfört med ingen musik 

tillsammans med gester, ökade den spontana verbala och 

icke verbala kommunikationen hos barn med autism.  

Observation under fem behandlingar videokamera 

användes för datainsamling. Poängsatte därefter verbal, 

ickeverbal och gest i dokument. (10 barn, 2-5 år) 

1 1 

Gattino G S, Riesgo R, Longo D, Leite J C, Faccini L. Effects of relational 

music therapy on communication of children with autism: A randomized 

study. (2011) (39) 

Undersöka effekterna av Relativ musikterapi (RMT) i 

verbal, icke verbal och social kommunikation hos barn med 

autism. 

Mätinstrumentet Childhood Autism Rating Scale (CARS-

BR) användes för data före och efter behandling. (24 barn, 

7-12 år) 

1 1 

Kern P. Wolery M. Aldrige D. Use of songs to promote independence in 

morning greeting routines for young children with Autism. (2007) (40) 

Utvärdera effekterna av individuellt komponerade 

välkomstsånger på självständighetsprestation hos barn med 

autism. 

Upprepade observationer på morgonen då skolan startade. 

Effektmått: Picture Exchange Communication System 

(PECS). (Två barn, 3 år) 

2 2 

Kim J. Wigram T. Gold C. The effects of improvisational music therapy on 

joint attention behaviors in Autistic children: A randomized controlled 

study. (2008) (41) 

Undersöka effekterna av improviserad musikterapi på delad 

uppmärksamhet (joint-attention) hos förskolebarn med 

autism. 

Datainsamling: mätinstrumenten: Pervasive Developmental 

Disorder Behavior Inventory-C (PDDBI) och Early Social 

Communication Scales (ESCS). (10 barn, 3-5 år) 

1 1 

Lanovaz MJ. Sladeczek IE. Rapp JT.  Effects of music on vocal stereotypy 

in children with Autism. (2011) (42) 

Undersöka effekterna av att manipulera intensiteten d.v.s. 

volym av musik, i vokal stereotypi hos barn med autism. 

Observation över Högintensiv (HI) - och lågintensiv (LI) 

stimulus. Filmade sessionerna och därefter mättes längd på 

vokal stereotypi med hjälp av datorer. (Två barn, 5-6 år) 

2 2 

Saylor S. Sidener T. Reeve S. Effects of three types of noncontingent 

auditory stimulation on vocal stereotypy in children with Autism. (2012) 

(43) 

Utvärdera de relativa effekterna av tre typer av icke 

betingad auditiv stimulering på vokal stereotypi. 

Observatörer samlade data på vokal stereotypi under 

sessionerna. (Två barn, 5-6 år) 

2 2 

Simpson K. Keen D. Teaching young children with Autism graphic 

symbols embedded within an interactive song. (2009) (44) 

Att undersöka om barn med autism kan lära sig namnge 

djursymboler med hjälp av en interaktiv sång. 

Bedömningsuppgifter samlades in före, under och efter 

behandling med hjälp av Preschool Language Scale (PLS), 

Expressive Vocabulary Test (EVT-2) och Peabody Picture 

Vocabulary Test (PPVT-4). (Tre barn, 3-4 år) 

2 2 

Wan CY. et al. Auditory-Motor Mapping Training as an intervention to 

facilitate speech output in non-verbal children with Autism: A proof of 

concept study. (2011) (45) 

Avgöra den initiala effekten av Auditory-motor mapping 

training (AMMT) för att underlätta tal hos icke-verbala 

barn med autism. 

  Bedömningar utfördes under baslinjemätning, under 

behandlingen och vid uppföljningstillfällen med hjälp av 

Speech production measure. (Sex barn, 5-9 år) 

2 2 



        
 

 

 Bilaga 4 Analysmatris 

Författare/ frågeställningar För vilka problemområden hos 

personer med autism används 

musik som behandlingsform? 

Hur används musik? 

 

Hur beskrivs resultaten av 

musikens effekt? 

Kommunikation 

Hur beskrivs resultaten av 

musikens effekt? 

Uppmärksamhet 

Hur beskrivs resultaten 

av musikens effekt? 

Social integration 

Bettison S. 

 

Auditiv hörselträning. Förbättring i 

beteende. Minskat obehag av ljud. 

Ljud via hörlurar. Verbal förmåga. Turtagnings varaktighet samt 

ögonkontakt 

- 

Farmer KJ.  

 

Öka spontan verbal och icke verbal 

kommunikation hos barn med 

autism. 

Producera musik. Verbala svar ökade. - - 

Gattino G S, Riesgo R, Longo 

D, Leite J C, Faccini L 

Effekten av musik i verbal, icke 

verbal och social kommunikation 

hos barn med autism. 

Experimentgrupp som fick musik 

terapi, relativ musikterapi (RMT) 

och kliniska aktiviteter. 

Subgruppsanalys visade 

signifikans på icke verbal 

kommunikation. 

- Ingen signifikans. 

Kern P. Wolery M. Aldrige D. 

 

Självständigt/oberoende beteende. Individuellt komponerad sång till 

två barn.  

Deltagarna hälsade på sina 

klasskamrater och fick 

gensvar. 

- Släppa taget om 

vårdgivare, social kontakt 

samt engagera dem i lek. 

Kim J. Wigram T. Gold C. 

 

Delad uppmärksamhet (joint-

attention). 

Improviserad musikterapi, Lek. - Delad uppmärksamhet, 

ögonkontakt. 

Ögonkontakt. 

Lanovaz MJ. Sladeczek IE.  

 

Vokal stereotypi hos barn med 

autism. 

Använde en låt vars intensitet i 

låten justerades av en digital 

ljudnivåmätare. 

Minskade vokal stereotypi. 

 

- - 

Saylor S. Sidener T. Reeve S  

 

Vokal stereotypi hos barn med 

autism. 

Icke betingad hörsel stimulering 

(musik, vitt brus och inspelning 

av personens egna vokal 

stereotypi) gavs via hörlurar. 

Minskade stereotypiskt läte. - - 

Simpson K. Keen D. Lära barn med autism att namnge 

djursymboler. 

Djurnamn var inbäddade i en 

sång, djursymboler presenterades 

på en whiteboard med hjälp av en 

powerpoint presentation. 

Lära sig symboler - lättare 

kommunikation? 

Generalisera och förståelse, 

lärande från ett sammanhang 

till ett annat - 

uppmärksamhet 

- 

Wan CY. et al. Talutveckling hos barn med autism. AMMT: Kombinerar sång och 

användning av trummor. 

Föreslår att AMMT kan vara 

en effektiv metod för att 

hjälpa icke verbala barn med 

autism att öka 

talproduktionsförmågan. 

- - 


