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Kulturen spelar en stor roll för hur man mår.  Många sjukhus och andra 

vårdinrättningar intresserar sig numera för kulturens möjligheter att påverka 

patienternas hälsa. Kulturella aktiviteter är också förknippade med ett starkare 

socialt stöd och nätverk. Forskning visar att aktiviteter som skrivande, dans, musik, 

drama och att teckna och måla har positiva effekter på hälsan.  Att naturen har en 

positiv inverkan på både kropp och sinne är också självklart. 

 

Mina kulturproducentstuderande har i grupper under den här terminen skrivit 

projektplan om kultur och hälsa och presenterat dem för hela klassen. Alla 

projektplan hade någonting att göra med dans, teater, musik, litteratur, konst eller 

annat som stimulerar sinnena.  Många grupper ville satsa på kulturaktiviteter för 

flyktingar.  Det skulle ju vara ett väldigt naturligt sätt att mötas på när man gör det 

genom kultur.  Hoppas att de här projektplanen kunde förverkligas i framtiden.  Jag 

är alltid väldigt stolt över mina studerande när de presenterar sina projekt.  Många av 

mina studerande är eldsjälar som själva brinner för kultur i alla olika former.      

 

Vi har också diskuterat våra egna och våra föräldrars kulturaktiviteter och tänkt på 

hur de har påverkat vår hälsa.   Mina studerande hade också fina idéer vad 

konstnärer kunde göra tillsammans med anställda på arbetsplatsen. De har även 

intervjuat finlandssvenska konstnärer och fått många nya kontakter. I kulturdagboken 

har studerandena skrivit ner sina tankar om svenskspråkiga kulturevenemang eller 

aktiviteter de har deltagit i till exempel en föreställning de har varit på, en utställning 

de har besökt, en konsert eller ett föredrag de lyssnat på, en film eller ett tv-program 

de har tittar på eller en bok eller tidning de har läst.   

 

En av mina studerande besökte Teater Mars:  

 

Teater Mars: Receptet på lycka 

Teater Mars är en finlandssvensk teater som har sina förestetällningar på Universum 

tillsammans med några andra teatergrupper. Receptet på lycka handlar om en familj 

som har ett familjeföretag ”Happy Cats”. De säljer hälsa och lycka, närmare bestämt 



naturpiller och bambustrumpor . Själva är de varken friska eller glada. I dialogerna 

framstår bristen på omsorg och kärlek.  

Jag såg föreställningen 16.2.2016 tillsammans med en kompis som jag inte sett på 

länge. Vi hade båda glädje av teatern och språket. Hela uppsättingen var ganska 

passande för mig i min egen livssituation och jag kände mig faktiskt uppiggad och 

road av föreställingen.  

Tove Waldonen 

    

Många läkare skriver numera ut kultur på recept.  Kunde det vara receptet på lycka?   

Själv älskar jag museer. Jag och min man har skaffat museikortet som ger tillträde till 

nästan 200 museer i hela Finland.  Vår åttaårige son älskar Nationalmuseet och är 

väldigt intresserad av konst. Hans favoritkonstnär är Vincent van Gogh.   Förra 

sommaren besökte han Vincent van Gogh-museet i Amsterdam med sina 

farföräldrar.   Jag tycker att det är viktigt att barn kommer i kontakt med kultur i ung 

ålder.   

 

I mitt arbete som språklärare vill jag väcka elevernas intresse för språk, men på 

fritiden fokuserar jag på naturens former.  Förra året avlade jag en 

specialyrkesexamen för fotograf, kompetensområde naturfotografi.  Mitt slutarbete 

var en utställning om nordiska landskap.  Fotografering är min stora passion och ett 

andningshål i en annars fullspäckad tillvaro.      

  

 

Vilka kulturevenemang besöker du?  Ägnar du dig också åt eget kulturutövande?     

Händer det att du genomför kulturaktiviteter tillsammans med dina arbetskamrater?  

Hurdana kulturintressen har dina föräldrar?   

 

    

 

 

 

 



 


