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Inbjudan till samspel 
Bo Nilsson 
 
Den estetiska dimensionen ger oss möjlighet till uttryck och kommuni-
kation på flera sätt, vilket vidgar individens handlingsutrymme och på-
verkar individens hälsa och välbefinnande positivt. Deltagande i este-
tiska aktiviteter får därför stor betydelse för individen i ett delaktighets-
perspektiv.  
 
I detta kapitel presenteras några olika begrepp relaterade till lek, skap-
ande och estetiska verksamheter. Därefter diskuteras med hjälp av 
några konkreta exempel från olika verksamheter hur ökad förståelse 
kring lek och skapande kan användas för att förstå och utforma estetiska 
aktiviteter i en utvecklande, demokratisk riktning som också kan på-
verka hälsa och välbefinnande. Särskild uppmärksamhet ägnas åt mu-
sikaliska aktiviteter. 
 
Alla har rätt till lek 
Sveriges Riksdag har röstat ja till att införa Barnkonventionen som 
svensk lag, gällande från 1 januari 2020. En viktig utgångspunkt för 
detta kapitel utgörs av barns rätt till lek. Det är förstås inte bara barn 
som leker, alla leker. 
 
I FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som 
den ofta kallas, formuleras i §13 barns rätt till yttrandefrihet och rätt 
använda alla medier och uttrycksmedel. Barnets rätt till yttrandefrihet 
innebär frihet att söka, ta emot och sprida information och tankar av 
alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom något 
annat uttrycksmedel. Konventionsstaterna åtar sig i §31 att uppmuntra 
barnets möjligheter till kulturell och konstnärlig verksamhet samt till 
rekreations- och fritidsverksamhet anpassad till barnets ålder. 
 
Vi ser hur texten i Barnkonventionen på ett tydligt sätt knyter samman 
lek och konstnärlig (estetisk) verksamhet med yttrandefrihet, en sak 
som vi gärna kan hålla i minnet. 
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Musik och lek 
Kopplingen mellan lek och musik finns i många kulturer och syns tyd-
ligt i flera europeiska språk, exempelvis betyder tyskans spielen, frans-
kans jouer och engelskans play samtidigt att leka, spela och att spela 
musik. Modern svenska delar upp begreppen och använder två ord: leka 
och spela. På medeltiden fanns i svenskan dock liknande koppling mel-
lan musik och att lek, som när kringvandrande gycklare och spelmän 
kallades lekare. En intressant koppling finns i kinesiskan, där elemen-
ten ”silke” som symboliserar stränginstrument och ”bambu” som sym-
boliserar flöjtinstrument sätts samman till ett och samma skrivtecken 
som samtidigt betyder glädje och musik (Lindqvist, 1989). 
 
Vad är då lek och vad betyder lek för oss? Winnicott (1981) menar att 
kreativitet ”färgar hela vår attityd till verkligheten” (s. 90). När vi lever 
kreativt kan detta ses som ”ett tecken på hälsa” (s. 90). Winnicott kopp-
lar samman kreativitet och lek som han menar utgör ett utmärkande 
drag för vårt sätt att leva: 

 
Det är i lekandet och enbart i lekandet som barnet eller den vuxne 
kan skapa, vara kreativ, och det är enbart genom att vara kreativ 
som individen kan finna sin identitet, sitt ’själv’. (s. 77) 

 
Vi ser att Winnicott inkluderar vuxna när han talar om lek. Vygotskij 
(1995) resonerar i samma riktning och anser att människans fantasi 
hänger samman med vår hjärnas kombinatoriska förmåga. Han påpekar 
att skapandet inte bara förekommer i samband med betydelsefulla upp-
täckter eller skapelser utan framför allt i vardagen: 

 
Överallt där en människa fantiserar, kombinerar, förändrar och 
skapar något nytt, vad det än må vara, hur obetydligt detta nya kan 
förefalla jämfört med vad genierna skapat. (s. 15) 

 
Lek refererar i detta kapitel inte direkt till lekar med bestämda namn. 
I stället vill jag tala om lek som en företeelse, aktivitet och som ett  
fenomen. Med lekbegreppet syftar jag alltså på lek i en övergripande, 
antropologisk betydelse. Lek är en utforskande aktivitet som vi ofta as-
socierar med skapande och kreativitet, men som också har avgräns-
ningar och regler. Lek kan vara stramt formaliserad som exempelvis 
schack, men också mera fri och öppen som tafatt eller kurragömma. 
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Lek innehåller alltid olika grader av improvisation, konkret innebär 
detta att vi inte vet precis hur leken kommer att sluta, vilket är en av 
huvudpoängerna med lek. Leken måste därför alltid innehålla ett visst 
mått av oförutsägbarhet. Huizinga (1955) framhåller lekens inslag av 
osäkerhet, liksom Caillois (1961): 
 

An outcome known in advance, with no possibility of error or  
surprise, clearly leading to an inescapable result, is incompatible 
with the nature of play. Constant and unpredictable definitions of  
the situation are necessary. (s. 7) 

 
Om vi på förhand visste hur det skulle gå vore det förstås onödigt att 
leka! Fotboll, schack, kurragömma eller tafatt saknar ju mening ifall 
resultatet är känt på förhand! Nedan sammanfattar jag några viktiga 
egenskaper hos lek: 

 
Lek är en frivillig aktivitet 
Lek har en bestämd plats och tid 
Lek är en osäker aktivitet där utvecklingen inte kan bestämmas i  
förhand. 
I lek sätts vanliga lagar åt sidan och ersätts tillfälligt av nya 
Lek innehåller en speciell medvetenhet om en alternativ verklighet 

 
En viktig konsekvens av lekens egenskaper är att vi vet när vi leker. Vi 
förväxlar inte lek med ”verklighet”, utan leken blir ett medium för oss 
att utforska vår fantasi och kreativitet. 
 
Erbjudanden, lek och flow 
Teaterimprovisatören Keith Johnston menar att improvisation alltid 
sker i interaktion med andra. Johnston (1988) använder termerna er-
bjuda, acceptera och blockera för att beskriva ett improviserat samspel. 
Ett erbjudande som någon ger kan accepteras eller blockeras av den 
som får erbjudandet. Om erbjudandet blockeras hindrar detta situa-
tionen från att utvecklas. Ett erbjudande i Johnsons mening kan ses som 
ett erbjudande att delta i lek och improvisation. 
 
Erbjudanden kan vara av en mängd olika slag och begränsas inte nöd-
vändigtvis till handlingar eller verbala förslag från en annan person att 
handla. För att beskriva erbjudanden från miljö, minnen, förväntningar 
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och olika slags artefakter skapade Gibson (1979) begreppet affordan-
ces. Ibland används Birgitta Qvarsells förslag meningserbjudanden 
som svensk översättning på begreppet affordances (Nilsson, 2002). 
 
Ett erbjudande om lek kan uppfattas som att det kräver kompetens som 
i alltför hög grad överstiger det som individen klarar för tillfället. Då 
kan situationen upplevas som hotande, olustig och kanske otrygg. När 
ett erbjudande å andra sidan uppfattas som alltför enkelt kan individen 
i stället lätt bli uttråkad. I en balans mellan utmaning och förmåga upp-
står vad Csikszenmihalyi (2016) kallar en flowkanal. Vi kan tänka oss 
att det är här som inslaget av lek får möjlighet att växa sig starkt. Ett 
erbjudande om handling som ansluter till en individs flowkanal kan då 
också ses som en inbjudan till lek. 
 
Gemensamt för all lek är att den är frivillig och det är alltså upp till den 
enskilde deltagaren att acceptera eller blockera ett erbjudande att delta 
i lek. Individen är alltså inte utlämnad till att reagera på erbjudanden 
från omgivningen, utan kan också på egen hand omforma, utveckla, re-
glera ett erbjudande så att detta hamnar i flowkanalen. En anpassning 
av ett erbjudande kan ske på olika sätt, här några exempel: 
 

Genom att själv modifiera nivån på kompetens hos utmaningen. 
Genom att i interaktion med andra utveckla sin förmåga. 
Omforma utmaningen så att den bättre motsvarar förmågan. 
Individen kan också vara den som själv skapar erbjudanden. 

 
Interaktionen med andra leder tankarna till Vygotskijs begrepp proxi-
mala (närmaste) utvecklingszonen, på engelska Zone Of Proximal  
Development (ZPD). Med närmaste utvecklingszonen menas att indi-
viden i interaktion med andra, mer kompetenta, kan åstadkomma mera 
än vad som kunde uppnåtts på helt egen hand (Vygotskij, 1978). 
 
Musik och andra färdigheter 
Ett erbjudande att delta i lek kan som vi såg i förra avsnittet i slutänden 
leda till lärande och utveckling. Musik har visat sig ha positiv påverkan 
på barns (och troligen även vuxnas) lärande och förmåga också inom 
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andra områden än det musikaliska. Forskning av den kanadensiske psy-
kologen E. Glenn Schellenberg (2005) visar positivt samband mellan 
musiklektioner och läsning, matematik, verbal och spatial förmåga. 
Schellenberg gav 144 6-åringar en fullt standardiserat IQ-test (WISC-
III) innan de började i första klass (ålder 6) och sedan igen efter ett år 
(ålder 7). Två av barngrupperna fick 36 veckors undervisning i key-
board eller sång. En av kontrollgrupperna fick dramalektioner och den 
sista gruppen hade inga förändringar alls av sin undervisning. Schell-
enbergs studie visar hur grupperna med lektioner i keyboard eller sång 
fick högre resultat på samtliga tester jämfört med kontrollgrupperna 
som fick dramalektioner eller inga extra lektioner alls (Schellenberg, 
2005). De faktorer som undersöktes var Intelligenskvot (IK), Verbal 
funktion, Perceptuell funktion, Arbetsminne och Snabbhet. 
 
Förändringarna är inte så stora, men anses varaktiga. En förklaring till 
musiklektioners positiva påverkan kan enligt Schellenberg vara att mu-
siklektioner är speciella genom att: 

 
(a) de är en skolliknande aktivitet som många barn tycker om, 
(b) flera färdigheter tränas under musiklektioner,  
(c) musik är en domän som stimulerar abstrakt tänkande, 
(d) att lära sig musik har likheter med att lära ett nytt språk. 

 
En tänkbar övergripande förklaring kan vara att musik i viss mån kan 
påverka andra förmågor som exempelvis koncentration, konsten att 
hantera långa händelsekedjor och liknande. Schellenbergs forskning vi-
sar alltså hur musikundervisning och eget aktivt musicerande ökar en 
rad förmågor. 
 
Tidigare forskning inom området har ofta utförts med i huvudsak me-
dicinskt baserade antaganden om människors relation till musik (Ruud, 
2008; 2011). Ett liknande förhållningssätt kan vi se i aktuell debatt om 
barns hjärnor och lärande. Lars-Erik Berg, styrelseledamot i Lekfräm-
jandet, IPA Sweden och professor emeritus i socialpsykologi vid Hög-
skolan i Skövde, menar att: 
 

Hjärnforskningen visar att lärandet i både matematik och svenska skulle 
förbättras med hjälp av musik- och lekverksamheter. (Berg, 2018) 
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Här ger Berg uttryck för en ganska instrumentell uppfattning om musik 
och lek. Berg bortser nästan helt från musiken som estetiskt uttrycks-
medel, och lyfter i stället fram den positiva effekt som musik och lek 
kan ha för barns hjärnor och för deras lärande inom skolans andra äm-
nen. Även om forskning av visar att musikaliska aktiviteter kan öka 
förmågan inom flera andra områden Schellenberg (2005) betyder detta 
inte att musik och lek kan ses som en enkel pedagogisk medicin som 
inte relaterar till den estetiska kontexten.  
 
Lärande och utbildning är viktiga mål både i folkhälsa och barnkon-
ventionen och gör musikens relevans för dessa betydelsefull. Att utöva 
musik och andra estetiska aktiviteter och att lära sig och utvecklas bör 
ses som en grundläggande mänsklig rättighet (Nilsson, 2011). Schell-
enbergs forskningsresultat redovisas i statistisk form och vi vet därför 
bara hur elevgruppernas förmåga utvecklades under det år som studien 
pågick. Det finns som jag ser det intressanta följdfrågor att ställa som 
inte besvaras i studien, som exempelvis vad som hände i elevernas fort-
satta utveckling? Vilken betydelse fick musikaktiviteterna för barnens 
kommunikation och uttryck? En annan viktig fråga handlar om hur 
mycket elevernas förmåga påverkades på individnivå. Kanske kan en 
elev med kognitiv funktionsnedsättning genom utökade musiklektioner 
tänkas öka sin förmåga mera än gruppens genomsnittliga ökning? 
 
Musik och hälsa i vardagen 
Vi vet att individen kommer att utveckla en fysisk och psykisk relation 
till musik oavsett om detta sker tillsammans med en musikterapeut, mu-
sikpedagog eller någon annan (Bonde, 2011). Praktiska erfarenheter 
från fältet visar att musik förekommer inom många olika professioner 
som vanligtvis kanske inte förknippas med musik, som exempelvis kyr-
komusiker, sjuksköterska, diakon, socionom, personlig assistent och 
liknande. I sex explorativa intervjuer, utförda under 2017–2018, under-
söktes de personliga ”teorier” olika aktörer hade om musikens roll i det 
egna arbetet (Nilsson, 2018). 
 
Resultatet kan preliminärt beskrivas i tre huvudvariationer: 

Musik som kommunikativt verktyg: Musik för människor sam-
man: Inkludering, samspel, kommunikation. 
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Musik som professionellt verktyg: Höja livskvalitet och välbe-
finnande. Musik ökar minne, motorik och stimulerar vissa hor-
moner som exempelvis dopamin och oxytocin. 
Egen upplevelse: Att musicera med andra ger positiv energi och 
inspirerar till att göra mera (för klienterna/eleverna). Men också 
att den musikaliska aktiviteten utvecklar den egna rollen som mu-
siker och exempelvis pedagog. 

 
Resultatet från de sex intervjuerna visar också hur musikaliska aktivi-
teter som ytterst syftar till att öka hälsa och välbefinnande hos andra 
också kan resultera i positiva upplevelser för aktörernas egen del. 
 
Ruud (2013) diskuterar hur människor i vårt moderna samhälle använ-
der musik i sin vardag för att öka den egna hälsan och välbefinnandet 
(well-being). En slags självmedicinering med musik. I en explorativ 
studie intervjuade Ruud individer om hur de använde musik i sin vardag 
för att påverka sin hälsa och sinnestillstånd. Ruud fann att körsång, 
lyssna på favoritmusik, spela instrument för sig själv, dansa, skriva låtar 
och spela i band var återkommande aktiviteter hos sina informanter. I 
min egen undersökning av barns musikskapande med digitala verktyg 
(Nilsson, 2002) finns flera exempel, på hur barn använde musik för att 
bearbeta olika saker och i ett fall ”bota” sig själv. Gunborg var 8 år och 
hade olika trick att ta till när det blir tråkigt och när hon vill tänka i 
musik. Hon berättade hur hon lekte att hennes hjärna var en dator med 
musik: 
 

Ibland när jag inte har något att göra i skolan så brukar jag … ha 
handen precis som på en mus, så föreställer jag mig att jag har en 
dator i min hjärna, så går jag ner i Fil och så står det Musik där, så 
klickar jag på det. Så kommer det så´n musik i örat. Det är jättekul! 
(skrattar). jag kan se det till och med när jag har öppna ögon, det är 
kul. Jag går ner i Fil och så sätter jag på musik. 

 
Gunborg kan starta sin musiklek när som helst och ofta blir det blir ny 
musik som hon hittar på. Ibland har Gunborg huvudvärk, men har ett 
eget sätt att lindra denna: 
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Alltid när jag har fått huvudvärk så sitter jag och spelar på min lilla 
dator och då blir det alltid bättre. Eller så sätter jag på musik. 

 
Leken erbjuder en teknik för Gunborg att använda musiken för att öka 
hälsa och välbefinnande. Ruud (2013) föreställer sig musik som en kul-
turell immunogen, vilket han anser kan jämföras med exempelvis tand-
hygien, användning av säkerhetsbälten eller goda sömnvanor. 
 

Musik och lek i verksamheter på fältet 
I detta avsnitt ges några konkreta exempel på hur musik och andra este-
tiska aktiviteter kan stödja hälsa och välbefinnande. 
 
Clownronden 
Sjukhusclowner börjar dyka upp i fler och fler regioner i Sverige. De 
använder sig i hög grad av estetiska verktyg i sitt arbete med barn och 
unga, särskilt ofta av musik. Clownerna besöker barn som av olika an-
ledningar vistas på sjukhus och skapar interaktioner som underlättar 
barnens dag. Clownronden består av en grupp professionella särskilt 
tränade artister som arbetar med sjuka och funktionsnedsatta barn, ung-
domar och äldre. Clownerna arbetar mycket med improvisation utifrån 
ett salutogent perspektiv (betoning på det friska) och besöker ofta barn 
på sjukhus. I vissa fall kanske besöken även påverkar clownernas egen 
dag genom de oförutsedda möten och händelser de får vara med om. 
Jag fick följa med två av Region Skånes clowner, Jack (Jerker Heij-
kenskjöld) och Sven (Rodrigo Flores-Aguilera), på en av deras ronder. 
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Figur 1. Sjukhusclownerna Jack och Sven på besök 
 
Ett besök av sjukhusclownerna Jack och Sven börjar som regel med att 
de först inhämtar aktuell information om de patienter som finns på av-
delningen. Vilka barn kan vara extra lämpliga att besöka, vilka inte. Är 
någon infektionskänslig exempelvis inför en operation eller efter be-
handling? Sköterskorna på avdelningarna känner clownerna sedan tidi-
gare och ger nödvändig information inför clownernas rond. Alla barn 
har någon vårdnadshavare hos sig på avdelningen, vilket löser frågan 
om integritet och medgivande. Föräldern kan självklart avstyra besöket, 
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vilket dock är ovanligt. Följande exempel är hämtade från anteckningar 
jag gjort som medföljande observatör vid några av clownernas besök 
på olika avdelningar. 
 
Imse Vimse Spindel 
Clownerna Jack och Sven knackar på och går in i rummet där en pojke 
i 4–5-årsåldern sitter med sin mamma. Han har precis kommit tillbaka 
från en behandling och har dropp.  
 

Clownerna börjar sjunga Imse Vimse Spindel. Pojken tittar intresse-
rat, men deltar inte. Jack tar fram en flaska i form av en clownfigur 
med såpbubblor och skruvar av hatten. Inget händer. Jack ber kol-
legan Sven att vinka. Sven vinkar och bubbelspiralen kommer upp. 
Men den åker ner igen och vi måste alla vinka för att hålla spiralen 
uppe. Nu gör Jack fina bubblor som pojken följer med blicken. Till 
slut kommer ett litet leende från pojken. Jack skriver på ett kort som 
clownerna brukar ge barnen. Kortet levereras till pojken med "flyg-
post". Clownerna går vinkande ut i korridoren. 

 
Jack och Sven berättar att de känner att det är dags att avsluta och gå 
vidare när de ser att det ”lossnar”, en förändring. Kanske ett leende. Att 
lämna över kortet är en signal att besöket är slut. 
 
Hip hop på rummet 
Patienten är en pojke i 16-årsåldern som vi fått information om är in-
fektionskänslig. Jag beslutar därför att stanna i förrummet och obser-
vera genom den halvöppna dörren. Pojkens pappa sitter med. 
 

Jack: Får vi komma in? Vi har hört att du gillar musik. Vad heter du? 
(Fast clownerna känner ju redan till vad pojken heter). 

Jack: Vilken sorts musik gillar du? 

Pojken: Hip hop. 

Jack och Sven gör nu en egen version av "hiphop" med ukulele och 
"muntrummor". Texten består av nonsenstext där pojkens namn  
förekommer frekvent. Skratt från pojken och hans pappa.  

Jack: Var det bra?  

Pojken jakar tveksamt. 

C: Vi kanske ska öva litet mer. 
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Pojken spricker upp i ett leende och skrattar. Vi går.  

 
Senare möter vi pappan i korridoren, han skrattar och säger några upp-
skattande ord. 
 
Kommentar: Man skulle kunna tro att pojken var för gammal för att 
tramsa kring hiphop. Men han accepterade villigt erbjudandet att delta 
i leken. 
 
O Sole Mio och styggpost 
Patienten är en flicka i 17-årsåldern som väntar på en operation  
nästa dag. Flickans mamma är också på rummet. Clownerna gör försik-
tig entré. 
 

Jack: Sjunger du? 

Flickan: Bara litet. 

Jack: Du behöver bara sjunga litet.  

Sven: Sjunger mamma?  

Clownerna framför O Sole Mio med en blandning av den italienska 
originaltexten och påhittad nonsenstext. Smäktande sång av Sven 
till ukulele. 

Applåder.  

Jack tar fram ett kort och börjar rita på baksidan med sina tusch-
pennor: Har du ett favoritdjur?  

Flickan: Panda! 

Jack ritar och mumlar: Så här ser dom ut, det här är en panda. Vill 
du ha brevet med flygpost, smygpost, snyggpost eller styggpost? 

Flickan häpet: Vad? 

Jack förklarar de olika alternativen: 

Flygpost (vingar), smygpost (trippande), snyggpost (pekar på Sven) 
och styggpost: Det är jag! 

Flickan: Styggpost! 

Jack: Oj, det är så jobbigt! Han går ut. Bankar häftigt på dörren och 
sliter upp den, kommer in med arg uppsyn och ryter.  

Flickan skrattar. J kastar brevet på sängtäcket. Flickan skrattar igen.  

Vi går. 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Här hände samma sak som tidigare med tonårspojken. Först är flickan 
ganska allvarlig och svarar seriöst på frågor. Efter det parodiska upp-
trädandet med O Sole Mio accepterar hon villigt erbjudandet att delta i 
leken som kulminerar i leveransen med ”styggpost”. 
 

Vi är där för barnens skull. För att lindra deras urtråkiga situation. De 
kan ha oro, smärta etc. Vi får dem att tänka på annat. Föräldrarna 
kanske får se sitt barn le och blir berörda. De får se sitt barn slappna 
av. De kan också roas för egen del. Allt detta ser vi. När barnet ler 
har det skett en avslappning. (Jerker) 

 
Erbjudandet att delta i clownernas lek accepteras nästan alltid och bar-
nen deltar i den nya leken. Improvisation och oplanerade händelser av-
löser varandra i en interaktion. Här kan begreppet intersubjektivitet, 
presenterat av von Wright (2000), användas för att ytterligare belysa de 
situationer som beskrivits ovan. I von Wrights mening innebär inter-
subjektivitet ”ett samförstånd i en samtidighet, dvs. att deltagarna i en 
interaktionssituation möts i kommunikationen och delar en verklighet 
som kommer till dem ur detta möte” (s. 75). Musicking och clownron-
den kan ses som ett utmärkta konkreta exempel på just sådant ”samför-
stånd i samtidighet”. 
 
”Viktiga personer” – nyanlända tonåringar skapar musik 
I detta exempel möter vi nyanlända tonåringar som på Kometskolan i 
skånska Staffanstorp tillsammans med sin musiklärare Elisabet Johans-
son gör egna låtar som man spelar in och publicerar på YouTube. Fyra 
nyanlända elever, två flickor och två pojkar, skrev sången ”Viktiga per-
soner” tillsammans med sin musiklärare på Kometskolan i Staffanstorp. 
Samtliga elever är nyanlända till Sverige, men med olika förstaspråk. 
Låten handlar om vikten av familj och vänner och publicerades sedan i 
en musikvideo på YouTube (fig. 2). 
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Figur 2. Musikvideon Viktiga personer: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtCZH2jkWzE 
 

Viktiga personer 

När man är liten är familjen jätteviktig 

Man känner sig trygg för att man vet att dom alltid finns där 

I familjen hjälper man varandra 

Man gråter, man skrattar tillsammans 

 

Det är inte viktigt att ha många vänner 

Vi behöver en vi verkligen känner 

En vän som alltid finns vid ens sida 

En vän som lyssnar, inga rykten vill sprida 

 

När man har det jobbigt, har det svårt 

Ger den sin tröst, säger inte något hårt 

När alla försvinner, alla drar 

Den sanna vännen stannar kvar 

 

Vänner är något av det vackraste i världen 

Man ser dom inte alltid, men man vet att dom alltid finns där 

En riktig vän har man inte bara för en dag 

Man finns för varandra för alltid 
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Elisabet berättar:  

Eleverna kunde inte engelska och inte svenska. Jag tänkte direkt att 
de kan ju ha musik. Vi glömmer allt teoretiskt, kör bara praktiska de-
lar, då behöver vi ingen svenska. De kom in i det direkt och fick sam-
hörighet. 

Nyanlända kanske inte har svårighet att lära sig, kanske inte heller 
sociala svårigheter. Men de kommer till ett nytt land och kan inte 
kommunicera. Men med musiken! Efter ett par gånger hade de lärt 
sig ett instrument och vi spelade tillsammans. Glädjen och sam- 
hörigheten, samspelet var fantastiskt att se. 

 
Eleverna accepterade musiklärarens erbjudande att delta i musikskap-
andet, som kan ses som en form av lek där pojkarna och flickorna får 
möjlighet att uttrycka sig och samarbeta utan att språkliga barriärer sät-
ter hinder i vägen. 
 

Avslutande reflektioner 
Kopplingen mellan musik och lek är stark och stärker möjligheter till 
kontakt och kommunikation. Clownrondens musiklek öppnar upp för 
fantasi och avspänning hos barn och anhöriga utan några explicita krav 
på att formulera sig språkligt. Genom att lämna sitt kort har clownerna 
också funnit på sätt att avsluta sina besök, något som kanske annars 
skulle kräva förklaringar och verbalt avsked. I musikens och lekens 
värld blir många symboler självklara. De flesta har intuitiv känsla för 
att acceptera ett erbjudande om lek, vilket gör att en situation kan ut-
vecklas vidare utan att patienten, eleven, clownen eller läraren precis  
i förväg vet vad som kommer att hända eller hur leken ska sluta.  
Spännande och utmanade på just den nivå dit deltagarna gemensamt 
styr situationen. 
 
De nyanlända eleverna får en utökad mening och förståelse för sin egen 
och övrigas situation genom det gemensamma arbetet med musikskap-
andet. Detta manifesteras när de stolta kan dela med sig av det slutliga 
resultatet på YouTube. 
 
En ytterligare aspekt är att estetiska aktiviteter som musik och lek kan 
hjälpa individen att göra världen begriplig och hanterlig, just det som 
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Antonovsky (1991) avser med begreppet Sense of Coherence (SOC), 
på svenska Känsla av sammanhang (KASAM). Här finns en tydlig 
koppling till Ruuds ide om att se musikaliska aktiviteter som en slags 
kulturell immunogen (Ruud, 2013) och att utsträcka denna tanke till att 
omfatta lek och andra estetiska aktiviteter. Jag ser musik och lek som 
oöverträffade aktiviteter när det gäller att framkalla samspel av olika 
slag mellan individer. 
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