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Förord 

 

Att skriva denna uppsats har varit en resa på flera sätt. Vi har båda flyttat från Halmstad och 

Hälsopedagogiskt program i Halmstad, hem till vårt saknade Norrland. Detta har inneburit en lång 

studietid per distans som inte har varit enkel alla dagar. 

Vi vill tacka våra familjer för deras stöd och omtanke och självklart till våra respondenter utan er, ingen 

uppsats. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att öka kunskaper om kulturaktiviteter avsedda att vara hälsofrämjande och att få 

ökad förståelse för den kompetens som används av personal som närmare arbetar med dessa aktiviteter. 

För att få svar på uppsatsens syfte och frågeställningar valdes lämpliga teoretiska utgångspunkter som 

tillsammans med det empiriska materialet har analyserats. Studien fokuserar på sju respondenters 

erfarenheter av hälsofrämjande aktiviteter, de deltagandes lärande och deras utveckling och två exempel 

av kulturaktiviteter undersöks: ”Kultur i vården” och ”Kultur på recept”.  

En del av studien innefattar även tidigare forskning där det främst handlar om vilka mätbara effekter på 

hälsa som deltagande i kulturaktiviteter kan ge. Uppsatsen ska bidra till att belysa kulturaktiviteter ur ett 

hälsopedagogiskt perspektiv för att öka kunskapen om relationen mellan kultur-hälsa-lärande.  

Utifrån det empiriska materialet framkommer det att aktiviteter inom ”Kultur på recept” har större fokus 

på det friska med syfte att stärka och utveckla individer medan ”Kultur i vården” har en tydligare 

inriktning mot patienter i en sjukdoms- eller rehabiliterande period.  

Resultatet visar att det finns skillnader i den pedagogiska utformningen av aktiviteter inom respektive 

praktiker: Exempelvis gruppdeltagande, kompetenser bland personal samt kulturaktiviteternas 

tillgänglighet och utbud. Det framkommer i uppsatsens studie att gruppen har betydelse för det sociala 

stödet, lärande och utveckling som författarna kopplar samman med livslångt lärande och empowerment, 

vilket innebär en mobilisering av individens resurser.  
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1. Inledning 

1.1 Begreppet kultur och hälsa samt lärande och kunskap 

Kunskapen kring vilket samband kultur har på hälsan tycks öka. Statens folkhälsoinstitut har visat på ett 

samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och hälsoförbättringar. Kultur kan ha liknande 

hälsofrämjande effekter för människan som exempelvis fysisk aktivitet. (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 

Töres Theorell beskriver i efterordet på Kultur för hälsa, (Statens folkhälsoinstitut, 2005) hur 

beslutsfattare söker vetenskapliga bevis på att kultur har direkta hälsoeffekter för att kunna motivera 

satsningar inom kultur och hälsoområdet. Dock menar Theorell att för att kunna förklara och beskriva vad 

förbättrad hälsa genom kultur kan vara, måste forskaren avstå från att försöka fastställa om det är 

kulturupplevelsen i sig eller om det är det sociala sammanhanget som detta beror på (Ibid.).  

 

Utifrån regeringens proposition angående ”Mål för folkhälsan” framkommer vikten av samverkan mellan 

kulturpolitiska mål och stödjande livsmiljöer. Kulturell mångfald anses vara ett medel för att främja 

stödjande livsmiljöer, föra människor samman och minska utanförskap. Från ett folkhälsoperspektiv 

eftersträvas kulturell delaktighet på lika villkor. (prop. 2002/03:35). 

 

Att lära är en aktiv process och den största drivkraften för lärande handlar om motivation. Motivation 

handlar om att vara känslomässigt engagerad menar Winroth och Rydqvist (2008). När människan 

reflekterar över informationen med andra och initierar den i ett större sammanhang blir resultatet kunskap. 

Deltagande praktiker kan på så sätt förklara tolkning inom en individ eller mellan individer inom 

kollektivet. (Gustavsson, 2002 & Säljö, 2008).  

1.2 Bakgrund 

Politiker inom olika kommuner i Sverige har beslutat om att läkare kan skriva ut ”Kultur på recept” på 

samma sätt som ”Fysisk aktivitet på recept” används i dagsläget (Motion 2012/13: So356, Sveriges 

riksdag). ”Kultur på recept” har testats och utvärderats bland annat av Region Skåne och Region 

Västerbotten (Augustinsson, 2011, Janlert, & Littbrand, 2011., Ekenberg, & Hamre, 2011). Detta visar att 

deltagande i kulturaktiviteter har en effekt på såväl välbefinnande, socialt deltagande som upplevd hälsa 

(Augustinsson, 2011, Janlert & Littbrand, 2011). Augustinsson (2011) visar att ”Kultur på recept” kan 

verka främjande för att bryta ett sjukdomsbeteende som social isolering och framför allt verkar 

kulturaktiviteter generera i meningsskapande processer för deltagarna.  
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Nationella folkhälsokommitténs nätverk för ”Kultur i vården” arbetar integrerat med att erbjuda 

kulturverksamhet inom vården. ”Kultur i vården” är befintliga verksamheter som kontinuerligt och i olika 

former och konstellationer arbetar med kultur, möten och samtal för patienter med anhöriga. Detta gäller 

för de verksamheter som föreligger i denna uppsats, då vi inte hittat några generella styrdokument för 

hur ”Kultur i vården” bör implementeras i verksamheter. ”Kultur i vården” kan vara verksamma kring 

sjukhusets lokaler eller i anslutning till sjukhus. Patientvård som inkluderar kultur betyder ofta att det 

friska hos patienten tillvaratas och utvecklas. Kulturrådet är en myndighet under kulturdepartementet som 

syftar till att, med utgångspunkt från de politiska målen för att främja kulturens utveckling och 

tillgänglighet genom att fördela statliga bidrag och följa upp dessa åtgärder. (Kulturrådet, 2003:2). 

 

Kulturförvaltningen i Stockholm som har projekt med ”Kultur i vården” är inriktade på barnsjukvård, 

äldreomsorg och psykiatrin och erbjuder många kulturprogram såsom musik, teater, film, dans. 

Stockholms läns landsting har även bedrivit forskning inom området med namnet Kultur i vården och 

vården som kultur (Stockholms läns landsting, 2008:3). ”Kultur i vården” kan också innefatta kultur som 

del i behandlande metoder så som musikterapi. Ofta arbetar man med ”Kultur i vården” som ett 

komplement till den medicinska vården och man ser kultur som betydande för hälsa, livskvalitet och 

minskat vårdbehov (Region Skåne, 2013). 

1.3 Problemformulering och syfte 

Vi upplevde ett personligt intresse att vilja undersöka relationen mellan kultur och hälsa. Som blivande 

hälsopedagoger kom lärande också att bli ett begrepp som vi ville undersöka i denna relation. Efter möte 

med personer inom folkhälsoplanering i en av landets kommuner kom vi i kontakt med begreppet och den 

planerade satsningen: ”Kultur på recept”, men det uttrycktes en otydlighet hos initiativtagarna vad detta 

innebar och hur detta skulle genomföras i praktiken.  

Vi fann att ”Kultur på recept” endast är testat på ett fåtal orter i Sverige, och dessa har utformats på olika 

sätt. Det saknades också viktiga pusselbitar rörande typen av aktiviteter och kompetens bland personal. 

Följande frågor framträdde: Hur kunde aktiviteterna utformas för att främja deltagares utveckling och 

lärande mot en friskare tillvaro? Vilka resurser behövs inom kultur på recept, och vilka erfarenheter har 

gjorts av dem som arbetat inom området? Eftersom det fanns väldigt få pågående projekt inom ”Kultur på 

recept” valde vi också att inrikta studien på ”Kultur i vården” som också arbetar med hälsofrämjande 

kulturaktiviteter..  
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Syftet med studien är att öka kunskaper om kulturaktiviteter avsedda att vara hälsofrämjande. Detta 

genom att undersöka vilka erfarenheter gällande aktiviteter och deltagares lärande och utveckling som 

gjorts av personal/pedagoger som arbetat med kultur i vården eller kultur på recept. Samt att öka 

kunskapen om vilken kompetens som de som arbetar med hälsofrämjande kulturaktiviteter använder sig 

av i sitt arbete. 

1.4 Frågeställningar 

 Vilka aktiviteter erbjuds inom hälsofrämjande kulturaktiviteter? 

 Vilka funktioner och kompetenser har pedagoger som arbetar med hälsofrämjande 

kulturaktiviteter? 

 Vilka erfarenheter har pedagoger av aktiviteternas utformning och genomförande i relation till 

deltagares lärande? 
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2. Begreppsförklaringar 

För att underlätta för läsaren presenteras nedan för uppsatsen återkommande begrepp som är bra att ha en 

övergripande förståelse om: 

Hälsa 

Vi utgår från den definition av hälsa som Statens folkhälsoinstitut (2005) visar; att hälsan kan ses som 

olika dimensioner som fysisk, psykisk, intellektuell, emotionell, social och andlig och att dessa också 

intimt hör samman. Hälsan ses som påverkbar av olika faktorer i människans liv (Statens folkhälsoinstitut, 

2010). Vad som avses med begreppet hälsa avspeglas direkt av den kultur och samtid som vi lever i 

(Johannisson, 2008). 

Hälsopedagogik 

Begreppet syftar till kunskap om människors hälsa i relation till livsvillkor och levnadsvanor. Det 

förklaras ur perspektiv såsom exempelvis miljö, socialt, kulturellt, genus. Det finns inte en definition av 

hälsa utan den beror av olika kontexter. (Welle, Rusell & Kittleson, 2008) En viktig uppgift för 

hälsopedagoger är införliva kunskap om hälsa och vilka faktorer som kan påverka människor utifrån olika 

modeller och teorier från ett individ- grupp- och samhällsperspektiv (Clark, 2008.). 

Hälsoprevention 

Hälsoprevention handlar om att medvetandegöra risker, hot mot hälsa och att hindra att något inträffar, till 

exempel att upplysa människor om rökningens skadliga inverkningar på hälsan. Det preventiva arbetet kan 

också vara rehabiliterande insatser (Winroth & Rydqvist, 2008). Av tradition är det preventiva arbetet 

dominerande inom hälso- och sjukvård i Sverige och utgår från sjukvårdens bärande idé om att bota och 

lindra. Winroth och Rydqvist (2008) beskriver hur det medicinska paradigmet har en stark förankring i vår 

kultur och är ofta inverkande på politiska beslut om hälsorelaterade satsningar och folkhälsoarbete.  

Hälsopromotion 

Welle, Rusell, och Kittleson (2008:82) beskriver hälsofrämjande arbete som en ambition att tillvarata det 

friska i människor och utveckla strategier för att må så bra som möjligt. Korp (2004) menar att 

hälsopromotion som begrepp även inbegriper ett nytt sätt att se på hälsa, vilket gör att det inte bör ses som 

liktydigt med ordet hälsofrämjande. Det hälsopromotiva synsättet handlar om hälsa som holistisk vilket 

syftar till att hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Den antagna definitionen för begreppet Health 

promotion enligt World Health Organisation, (WHO: 1986) är: “Health promotion is the process of 

enabling people to increase control over, and to improve, their health”.  
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Hanson (2004) menar att hälsopromotion handlar i praktiken om en strategi för att arbeta för att stärka 

hälsans bestämningsfaktorer, friskfaktorer. Chu, Breucker, Harris et al. (2000) beskriver hälsofrämjande 

arbete som ”Den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin egen hälsa och 

förbättra den”.  

Kultur 

Kultur kommer från latinets cultura som betyder allt från att dekorera, skapa eller dyrka något (Risager, 

2006). Från ett historiskt perspektiv går det att urskilja två meningar. Kultur som form och kultur som 

process. Kultur handlar om människor och sociala förhållanden mellan grupper. Kultur kan vara den 

“personliga kärnan” som känns naturligt och som finns i vår identitet och gör det möjligt för oss att 

uttryck för våra inre världar, emotioner, drömmar om framtid oss på olika sätt (Johannisson, 2008).  

Patogenes 

Detta är ett perspektiv som intresserar sig för vad som gör oss sjuka. Preventivt folkhälsoarbete söker ofta 

stöd i detta perspektiv. Likaså av tradition inom biomedicinsk vetenskap och sjukvård. Ohälsa och 

riskfaktorer är i fokus (Winroth & Rydqvist, 2008). 

Salutogenes 

Begreppet kommer från Antonovsky (2005) och betyder hälsans ursprung. Antonovsky har utvecklat en 

modell för hälsa som används som vedertaget begrepp inom promotivt (hälsofrämjande) folkhälsoarbete, 

Känsla av sammanhang, KASAM. Salutogenes ingår i denna modell och är ett perspektiv riktat mot det 

friska i människan. Förklaringar om vad som gör att vi behåller eller främjar hälsan söks i generella 

motståndsresurser, friskfaktorer (Antonovsky, 2005).   
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3. Teoretisk referensram och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter inom kultur, hälsa och lärande. Det teoretiska perspektivet 

är kopplat till litteratur inom området pedagogik som anses vara värdefulla för studien. För att anta ett 

hälsopedagogiskt perspektiv presenteras samtliga teorier som stöd för studien. Med ett hälsopedagogiskt perspektiv 

menas att förklara hur människors hälsa formas genom lärande i kontextburna sammanhang. Teorierna är 

generella för det pedagogiska fältet, samt teorier som förklarar hälsa i relation till lärande. Avsikten är att förklara 

och beskriva hur aktiviteter kan utformas med hänsyn till deltagares lärande och utveckling. Detta för att tolka och 

diskutera respondenternas berättelser om sina upplevelser i vår analys.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet på lärande syftar till människans deltagande i praktiker vilket är centralt 

för lärande enligt Säljö (2000). Säljö (2008) beskriver människan som en redskapande och kunskapande 

varelse. Förutsättningar för lärande är en central fråga, där det kontextuella sammanhanget kan tillskrivas 

som en viktig faktor för att förstå den lärande kontexten vi befinner oss inom. Lärande förstås som 

socialt-kulturellt-historiskt. Detta kan beskrivas genom att människor påverkas direkt och indirekt av 

faktorer utanför henne själv som är med och konstruerar hennes verklighet. Som miljö, diskurser, 

sammanhang och mänskliga relationer som formar förutsättningar för lärande. Men även ärvd kunskap 

som förmedlas genom så kallade artefakter, materiella ting och verktyg bärandes på tidigare förvärvad 

kunskap. Artefakter är förmedlande av kunskap men genom användning och utvecklande förvärvas även 

ny kunskap. (Säljö, 2008) Våra meningsskapande uttryck har visats som grottmålningar, skrifter, danser, 

klädsel, riter och andra kulturella uttryck fram till idag som speglingar och berättelser om den kultur och 

sammanhang som vi befinner oss i (Säljö, 2000). Lärandet kan därför ses som en livslång process under 

ständig förändring, där lärande produceras och reproduceras beroende på det situerade sammanhanget, 

våra egna och andras tidigare kunskaper och erfarenheter (Ibid). 

3.2 Socialpedagogik och socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Ett socialpedagogiskt perspektiv på människors lärande är att anlägga ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Detta innebär att förklara hur individer i mötet med andra konstruerar roller och sätten att vara 

mot varandra. Genom mötet med andra skapas även vår egen identitet. Identiteten är inget absolut utan 

fortsätter att utformas genom objektets sökande efter meningsskapande. Jaget eller självet söker tolka sig 

själv i ljuset och i interaktion med andra på ett sammanhängande sätt. Socialpedagogiken har genom 

tradition intresserat sig särskilt för hur avvikelser, underordning och utanförskap konstrueras. Hur det 

kommer sig att vi anser att personer hamnar under kategorier som normal eller onormal. Sjukdom sett ur 
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socialkonstruktionismen är således inte enbart ett fysiskt och psykiskt tillstånd utan även ett socialt 

tillstånd. Perspektivet intresserar sig även för de komplexa socialiseringsprocesser som sker i samhället 

(Molin, Gustavsson & Hermansson, 2008). 

3.3 Skapande för utveckling och lärande 

Det individen upplever kan ses som en konstruktion av det som förväntas genom tidigare erfarenheter. 

Genom skapande kan kognitiva förändringar ske, genom utvecklande av medvetet seende, vilket kan 

förstås som att se saker och situationer på nya sätt (Edström, 2006). Även att betrakta konst främjar 

kognitiva processer (Perkins, 1994). Detta kan tolkas som att skapande konstnärlig verksamhet kan vara 

ett stöd för utveckling och lärande. Edström (2006) lyfter tre sätt att se på konstnären historiskt fram till 

idag som hantverkare, geni eller utforskare, vilka alla tre skapar konsekvenser för hur man betraktar konst. 

Edström relaterar lärande i konsten till tre områden. Det kognitiva, det sociokulturella och det 

fenomenografiska perspektivet. Dessa framhålls som ingångar till vidare forskning i ämnet som i stort är 

nästan helt obeforskat gällande pedagogik. Edström (2006) lyfter konstens innehåll som en potentiell 

källa till pedagogisk kunskap användbar till pedagogiska fält även utanför konstskolor och visar på hur 

det kreativa skapandet och aktiviteten främjar empowerment. 

 

3.4 Empowerment 

Enligt Hedegaard (2005) har empowerment utvecklats till ett modebegrepp inom hälsofrämjande arbete 

och genom användandet av begreppet har en mängd olika betydelser tillskrivits det. Begreppet har många 

olika definitioner men grundläggande, centrala begrepp handlar om makt, kontroll och självtillit. 

Empowerment syftar till att människan utifrån sina egna resurser är kapabel att identifiera och lösa sina 

egna problem. Detta genom att individen medvetandegörs om sina förmågor både i termer av egenmakt, 

kompetenser och resurser men också att stärkas i sin självtillit. Målet är att människor ska tillskansa sig 

egenmakt som gör det möjligt att klara av utmaningar i sin livssituation vilket ger verktyg vidare i livet.  

Det handlar om att se sig själv som en resurs, och genom sitt deltagande vara del av ett större 

sammanhang (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment syftar till att främja delaktighet och social 

mobilisering och vill motverka former av maktförtryck vilket kan ses i paternalistiska sammanhang. Ofta 

uttrycks makt i samhällsinstitutioner och hierarkiska system vilket empowerment vill försvaga genom 

individers deltagande i kollektivt engagemang och sociala praktiker (Hedegaard, 2005). Detta kan tolkas 

som ett ökat inflytande och medbestämmande men också känslan av att ha kraft att försöka påverka. Men 

Hedegaard menar också att det också kan finnas baksidor med myntet att människor får ökad makt. Att få 

ökad makt innebär också ett ökat ansvar och ökad valfrihet. Men att individen själv ska bestämma över 
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sitt liv innebär att denne förväntas göra rätt val angående hälsan, vilket kan stå i konflikt med gällande 

hälsorekommendationer.  

Ett etiskt dilemma uppstår genom att individens rätt till självbestämmande krockar med statens bättre 

vetande om vad som är hälsofrämjande. Det kan också innebära en ökad belastning i form av stress och 

en ökad känsla av alienation att själv vara lämnad till att fatta större beslut. Dock visar Askheim och 

Starrin (2007) att det är en viktig uppgift för hälsofrämjande arbete att möjliggöra vägar för individen att 

ta del av kunskap på ett lättfattligt sätt. Så empowerment handlar även om att arbeta för att stärka de 

miljömässiga, sociala och ekonomiska förhållanden som rör områden utanför individen men som skapar 

förutsättningar för individens hälsa (Ibid). 

3.5 Pedagogens roll att motivera – estetiska lärprocesser 

Lärande är något oundvikligt, att leva är att lära menar Kupferberg (2009), men skiljer mellan lärande 

generellt och lärande inom en pedagogisk kontext. Med lärande inom en pedagogisk kontext avses att 

lärande sker inom vissa förutsättningar som både kan förutsätta eller inskränka på lärande. Ofta ses 

tydliga roller mellan den som avses lära och den som avses undervisa, och ofta finns det en struktur för 

hur undervisningen ska utformas och bedrivas. Kupferberg menar att pedagogik inom konstnärliga 

verksamheter bedrivits tidigare som ett sätt att förmedla traditioner, och att det idag inte ses som 

tillräckligt. Idag ses kreativiteten i centrum för utveckling och lärande och pedagogens utmaning är att 

bedriva undervisning för att motivera och inspirera. Det är ett lustbetonat lärande som eftersträvas, med 

deltagarnas egna minnesvärda erfarenheter som källa till skapande. Kupferberg är intresserad av de 

lärandeprocesser som i konstnärligt skapande leder fram till en produkt, och menar att det i detta finns 

inspiration att hämta för ett nytänkande kring pedagogik. Att erbjuda en bred palett, alltså ett stort utbud 

av olika estetiska uttrycksmöjligheter ses som starkt gynnsamt för att eleverna ska hitta till sitt eget 

uttryck, genom inspiration av andra. Detta kan generera i att eleverna utvecklar en kreativ kompetens som 

kan användas i andra sammanhang än skapande verksamhet (Ibid).  

Lindstrand och Selander (2009) menar att ett estetiskt uttryck kan ses som något som förändrar individens 

sätt att förstå världen, det lägger till något som tidigare inte fanns och kan således ses som en lärprocess. 

Estetiska lärprocesser sker både för den som skapar och för den som betraktar och reagerar i möten med 

estetiska uttryck. Molander (2009) lyfter en diskussion om kunskap som närvaro och uppmärksamhet i 

den direkta verkligheten. Med detta menas att människor genom sin närvaro och uppmärksamhet i 

aktiviteter lyssnar in, kommunicerar och utbyter erfarenheter med varandra och ny kunskap framträder. 

Selander (2009) visar “estetiska lärprocesser som socialt inbäddade i sociala praktiker” (Selander, 2009: 

224) och förklarar detta genom att visa hur människan genom sin förmåga att skapa form, använder sig av 
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detta som kommunikationsmedel genom teckentolkande och teckenskapande. Genom skapandet som 

kommunikationsmedel kan ett uttryck för hur vi ser världen framträda, inte en avbildning av verkligheten 

men en tolkning och förståelse av den (Ibid). Genom skapande verksamhet kan vi förmedla känslor, dela 

inre världar på ett större sätt än det verbala språket tillåter. Genom konstens språk kan vi känna 

delaktighet och gemenskap med andra (Karkou & Glasman, 2004).  

3.6 Livslångt lärande 

Livslångt lärande som begrepp vill vi lyfta fram då kultur på recept riktas mot att stärka deltagares 

lärande om de egna resurserna och förmågor. Illeris (2008) visar sitt intresse mot att rikta ljus mot lärande 

i vardagen och i arbetslivet. Detta lärande sker utanför skolvärlden och handlar om ett livslångt lärande. 

Illeris menar att människans kompetenser bör ses ur ett holistiskt perspektiv som berör en människas 

potential och praktiska förmågor. Dessa som erfarenheter och kunskaper som spänner över människans 

hela liv. Kompetens ska inte ses som något som kommer per automatik utan det är något som måste få 

utvecklas inom människan. Ofta kan just kompetens som begrepp komma i olika variationer menar Illeris 

och att det är vanligt att kompetens ses som förmågan att kunna tänka och agera i helt nya situationer. 

Som en slags dold förmåga och resurs.   
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

 

Det empiriska materialet i studien är baserat på intervjuer med kulturpedagoger, projektledare och 

kulturkoordinator som valt att delta. I undersökningen valdes kvalitativ metod med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt vilket innebär att uppsatsen grundar sig på respondenternas tolkningar och uppfattningar 

av en situation (Frejes & Thornberg, 2009). Det hermeneutiska förhållningssättet ansågs mest lämpligt då 

respondenterna ges utrymme att beskriva skilda uppfattningar och synsätt av en situation vilket kan 

utmynna i en djupare förståelse av det kvalitativa materialet. Våra tolkningar av respondenternas 

uttalanden kopplas därför samman med relevant litteratur, teoretiska perspektiv och tolkningsmodeller 

(Starrin & Svensson, 1994). Thornberg & Roslund-Frykedal (2009), beskriver att det bör finnas ett 

genuint intresse till vad som faktiskt händer under en intervju. Det är viktigt att lyssna aktivt och att tänka 

på respondenternas huvudsakliga beskrivning av en situation.  

Den kvalitativa karaktären i undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer vilket innebär att 

intervjufrågorna är allmänt formulerade. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att respondenten 

har möjlighet att uttrycka egna uppfattningar i större omfattning än i slutna intervjufrågor vilket skapar en 

mer flexibel situation för att ställa underfrågor (Bryman, 2008). En svårighet att använda sig av 

intervjudesignen är dock att respondenterna kan avledas från ämnet och att respondenterna talar utifrån 

egna erfarenheter och sin organisations målsättningar. Det är därför viktigt att vara införstådd i 

problemområdet för studien innan intervjutillfället (Bryman, 2008).  

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi kontaktade ansvariga chefer och projektledare som är eller har varit verksamma inom ”Kultur på recept” 

eller ”Kultur i vården”. De kontaktades via e-mail för att få vidare kontaktförmedling med 

kulturpedagoger. Vi fick tag på sju stycken respondenter som ställde upp på intervju och av dessa var fyra 

kulturpedagoger, två projektledare och en kulturkoordinator. Kriterier inför urvalet var att 

intervjupersonerna direkt arbetat med hälsofrämjande kulturaktiviteter eller att de haft ansvar för planering 

eller haft en samordnande funktion av dessa. Deltagarna i dessa projekt ansågs lämpade som respondenter 

då de genom sin erfarenhet kunde återberätta upplevda skeenden inom kulturaktiviteter.  

 

Vid första kontakten med respondenterna presenterades syftet med kontakten samt studiens syfte. Vi 

informerade om samtyckeskravet vilket vi förklarade syftar på deltagandefrihet och medbestämmande 
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över deltagandet. Detta innebar att personen i fråga när som helst kan välja att avsluta sin medverkan i 

undersökningen. Vi informerade också om konfidentialitetskravet som innebär att respondenterna har rätt 

att vara anonyma och att alla mottagna uppgifter respekteras och inte används till annat än till studien.  

Målet var att vi skulle inge delaktighet och förtroende för oss. (Forskningsetiska rådet, 2013)  

Intervjuerna genomfördes under våren och sommaren 2013. Tre personliga intervjuer bokades in då detta 

var fysiskt möjligt och fyra intervjuer skedde per telefon. Vi anser att personliga intervjuer i en miljö där 

aktiviteterna genomförts är ett bra sätt att få respondenterna att känna sig trygga. Vi ser det som en bättre 

möjlighet att kunna tolka respondenterna och det underlättar vid senare tolkning av intervjumaterialet. Ett 

personligt möte kan vara mer öppet och sanningsnära (Kvale, 1997). Vi har använt oss av modellering 

(Fejes & Thornberg, 2009) vilket innebär att vi har använt begreppen kultur-hälsa-lärande och genom 

intervjumaterialet har vi har analyserat fram en modell för att förklara hur dessa kan höra samman.  

4.3 Tillförlitlighet 

En undersökning inom ett valt område bör avgränsas och undersökas på ett strukturerat och vetenskapligt 

sätt. Det undersökta problemområdet ska baseras på valida och reliabla undersökningsmetoder. Validitet 

innebär att rätt metod används för att mäta det man vill få svar på med en relevant metod(er). Reabilitet 

innebär att mätningen är strukturerad och tillförlitlig (Ejvegård, 2003). Erfarenheter av kulturaktiviteter 

kan lättare beskrivas på ett mer tillförlitligt sätt genom att tillämpa empirin med hjälp av tidigare forskning 

och relevanta modeller som vidare kan styrka det undersökta området (Bryman, 2008).  

Genom personliga intervjuer med respondenterna har validiteten stärkts vilket innebär att den viktiga 

informationen inte kan ses som felciterad eftersom intervjuerna spelades in samt transkriberades direkt 

efter intervjutillfället. Respondenterna har fått tagit del av intervjuguiden i förväg samt efter 

intervjutillfälle har de haft möjlighet att komplettera intervjun och lägga till viktiga frågor. Efter 

sammanställningen av intervjumaterialet har inget ändrats av respondenterna eller författarna vilket anses 

vara av värde för validiteten. Vi har haft god kontakt med respondenterna och lämnat kontaktuppgifter om 

frågor eller annat uppstått.  

Vi anser att undersökningens problematik och urval hade varit likvärdigt för andra författare och vi tror att 

det finns en stor sannolikhet att dessa hade vänt sig till liknande respondenter då det är ett begränsat antal 

personer som arbetar inom området. Hade vi däremot använt andra intervjupersoner hade det dock kunnat 

innebära att en annan design på intervjuguiden hade använts. Detta innebär att studien är tillförlitlig till 

respondenterna som deltagit i just denna intervjustudie. Studien kan dock inte generalliseras till alla 

kulturpedagoger och projektledare i landet. 
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4.4 Källkritik  

Ambitionen har varit att söka redan befintlig litteratur kring området ”Kultur på recept” och ”Kultur inom 

vården”. Vi har lyckats hitta relevant litteratur och vetenskapliga artiklar genom att söka i databaser. 

Sökord som "pedagogik", "hälsa" och "kultur" har genomgående använts. Vi ser att hälsopedagogik är ett 

område som bör lyftas fram. Pedagogisk forskning i Sverige är en internetbaserad webbsida med 

forskning inom det pedagogiska fältet har hjälpt författarna att styrka studiens insamlade material då 

forskning inom ämnet ständigt uppdateras. Undersökningen har endast riktat sig till kultursamordnare, 

kulturkoordinator och kulturpedagoger som haft del i projekt som är avslutade eller pågående. 

Anledningen till avgränsningen var att lyfta fram kulturpedagogernas erfarenheter av kulturaktiviteter. Vi 

ser att ett lärandeperspektiv på dessa kompetenser kan ge viktig information kring fortsatta satsningar 

inom redan befintliga verksamheter, men även verksamheter utanför statliga institutioner såsom landsting. 

Vi har i åtanke att många projekt är subventionerade och att samtliga respondenter begränsas av 

projektbidrag. I efterhand hade en litteraturstudie kunnat påvisa hur begränsat området är. Dock ansågs 

inte tiden räcka till för en sådan undersökning. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Skillnader mellan kultur i vården och kultur på recept: Aktiviteter, målgrupp 

och lokaler  

En viss jämförelse mellan kultur på recept och kultur i vården framkom under studien. Vi hade inte detta 

som inledande syfte men upplevde detta som betydelsefullt för att tydliggöra hur olika upplägg, syften, 

målgrupp, inriktning, miljö kan fungera som olika förutsättningar för verksamheten även om det 

gemensamma handlar om kulturaktiviteter.  

Resultatet visar pedagogernas uppfattningar och beskrivningar av kulturaktiviteternas utformning inom 

respektive verksamhet. Både likheter som skillnader framträder. Gemensamt framhåller respondenter 

gruppens betydelse och interaktion mellan deltagare som faktorer som verkar främja delaktighet, 

empowerment och utveckling rörande tilltro till den egna förmågan. Skillnader syns i målsättningar i att 

arbeta rehabiliterande, preventivt eller promotivt. Skillnader rör också målgrupp, miljö och typen av 

aktiviteter. 

Verksamheterna riktar sig mot olika målgrupper. Inom kultur på recept var målgrupperna olika. Någon 

riktar sig endast mot kvinnor med en stress och utmattningsproblematik. En annan grupp är 

långtidssjukskrivna. Målgruppen för aktiviteterna inom kultur i vården är patienter under sjukdoms eller 

rehabiliterande period, men verksamheten erbjuder även ett öppet kultur-rum i sjukhusbiblioteket. 

Utformande av aktiviteterna beskrivs vara av olika karaktär gällande planering och genomförande. En 

respondent förklarar aktiviteter planerade efter det befintliga utbudet genom kultur- och 

fritidsförvaltningen som erbjuder en stor variation av olika aktiviteter och miljöer som uppmuntrar 

deltagarna till att testa nya aktiviteter och utmanas. Majoriteten av verksamheterna har dock erbjudit 

aktiviteter med fokus inom fåtal kulturområden. De flesta har alltså haft en tydlig riktning mot 

exempelvis måleri som kulturområde. Inom kultur på recept fanns en tydlig målsättning att deltagarna 

skulle fortsätta med kulturaktiviteter efter receptets slut, vilket skiljer sig från kultur i vården, där 

aktiviteterna sker i anslutning till sjukhuset under sjukhusvistelse och rehabiliterings tid. I de projekt inom 

kultur i vården som undersökts förläggs aktiviteterna till lokaler i anslutning till sjukhus och deltagare har 

en anknytning till sjukhuset antingen som patient eller som anställd vid landstinget. I projekten inom 

kultur på recept som undersökts använder man sig av lokaler som är redan befintliga kulturhus, museum, 

botaniska trädgårdar, teaterlokaler eller hyrd lokal för ateljéverksamhet.  
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5.2 Modell som förklarar kultur för lärande och hälsa 

För att sammanfatta tolkningar av respondenters berättelser av deras erfarenheter illustrerade vi detta med 

följande modell. Modellen är konstruerad som en teoretisk förklaringsmodell genom de teorier som 

beskrivits i teoretisk referensram och bör ses som en illustration av författarnas tolkning och förståelse. 

 

Modellen visar hur mötet mellan människa och kultur kan främja lärandet och utvecklande av ett kulturellt 

uttrycksmedel, ett språk genom ord, bild, ton, färg och form. Ett språk för både inre känslomässiga, 

kognitiva världar men också ett språk för den yttre världen. Lindstrand och Selander (2009) visar hur 

kultur kan öka människors sätt att hantera och förstå sig själv, sin situation och omvärld. Modellen visar 

också hur mötet mellan kulturen och människan är det centrala, här finns nycklar och verktyg för den 

meningsskapande kommunikationen. Dock är det i relation till omvärlden som kommunikationen sker och 

ny kunskap framträder. 

5.3 Att skapa en meningsfull vardag. 

När det handlar om kultur inom vården är målet att använda aktiviteterna som en resurs för att skapa en 

meningsfull vardag. ”Man försöker erbjuda kulturverksamhet till den gruppen för att man ska få göra nåt 
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positivt och inte bara vänta på nästa behandling”. Gemensamt menar respondenter att utgångspunkten i 

kulturaktiviteterna är kreativitet, roligt, positivt och att vidga nya perspektiv. 

Samtliga respondenter säger sig utgå från att med hjälp av kulturaktiviteter få människor att må så bra 

som möjligt. En gemensam målsättning är att stärka människor att få deltagarna att må bättre. 

Respondenter har arbetat i projekt som ligger nära nutid eller arbetar inom pågående projekt inom kultur 

på recept eller kultur inom vården. Flera respondenter uttrycker att det funnits en avsikt att stärka 

deltagarnas sociala hälsa genom deltagande i grupp.  Denna modell kommer vi att diskutera vidare i vår 

slutdiskussion.  

5.4 Delaktighet 

Att vara delaktig i ett socialt sammanhang och att komma ut i en grupp ses som stärkande. Delaktigheten 

ökar och deltagarna är ofta ett stort stöd för varandra, både praktiskt och socialt. Genom samtal med andra 

kan deltagare få nya perspektiv på sin tillvaro för att hantera sin livssituation på ett annat sätt än innan. 

Flera respondenter uttrycker att deltagare utvecklar en ökad social förmåga, även deltagare med social 

fobi. ”Deltagarna befinner sig i ett utanförskap där medverkande i aktiviteten och gruppen bidrar till att 

bryta mönstret”. 

5.5 Stöd och styrning  

Respondenters svar på vilket stöd de fått från ledare eller chefer ovanifrån, skiljer sig åt beroende på typ 

av projekt. Det framkommer skillnader i om informanterna arbetar i team med andra där man arbetar med 

olika ansvarsområden, eller om verksamheten planeras och genomförs av informanterna själva. Vissa 

uttrycker ett stort stöd i samarbete med chef genom tydliga direktiv och att utefter dessa direktiv kunna 

utforma en bra planering. Någon har inte haft några direktiv alls utan planerat och genomfört sitt projekt 

tillsammans med en kollega. 

5.6 Att tala om det friska eller om det sjuka 

En respondent berättar att man i verksamheten klargör från början att fokus ska vara på det som är friskt 

och att samtal om sjukdom eller problem lämnas utanför aktiviteterna. Detta var från början något som 

gruppdeltagare i tidigare verksamhet själva bestämt och som sedan fortsatt då pedagoger och ledare sett 

att detta varit ett stärkande inslag. Andra respondenter talar också om att fokusera på det friska, man kan 

som pedagog gå in och bryta samtal som upplevs innehålla för mycket negativa effekter i gruppen, men 

man har inget tydligt avståndstagande från samtal om sjukdom. I verksamheterna inom kultur på recept 

framkom också att man ofta inte visste vilka sjukdomsbilder eller problematik som deltagarna hade.  
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5.7 Pedagogen som icke terapeutisk 

Respondenter som haft roll i kultur på recept uppger att kulturen ska “stå för sig själv” och att 

verksamheten inte ska handla om att vara behandlande eller terapeutisk i den meningen att fokusera på 

sjukdom eller illabefinnande. Här ser man att även om deltagare kommer från en historia med 

sjukdomsbild eller psykosociala svåra förhållanden så är pedagogens roll inte att vara terapeutisk. Vidare 

menar man att andra kompetenser och professioner får komma in om det visar sig att deltagare uppvisar 

att de inte mår bra eller om det uppstår situationer då pedagogen känner att detta behövs. En respondent 

visar ett samarbete med vården genom kontakt med vårdkoordinator om man i verksamheten upplever 

problem med deltagare. 

5.8 Medbestämmande eller inte 

I aktiviteterna framkommer att pedagogerna i några verksamheter låter deltagarna vara med och påverka 

vad man som deltagare vill göra i aktiviteter. I andra verksamheter visas ett ställningstagande att 

deltagarna genom att inte få välja uppmanas till att delta i aktiviteter som de själva inte hade valt. Och 

detta är själva poängen att utvecklas genom utmaningar och prova på. En respondent säger också att 

deltagarna genom att inte bestämma om eller vara medvetna om vad det slutgiltiga resultatet ska bli också 

minskar känslor av krav och att de måste prestera.”Ja det var så roligt att det blev så också att de lät oss 

styra och att de blev som avslappnade då vi skalade bort situationen och att de blev förvånade över sin 

egen förmåga”.  

5.9 Motivation att förändra sin situation 

Flera respondenter uppger att deltagare utvecklar en motivation för att förändra sin situation. 

Respondenterna uppger att deltagare genom sitt lustfyllda skapande, stimulerande miljöer och genom 

pedagogen och gruppens stöd också motiveras att förändra flera områden i sina liv. Åt det positiva hållet, 

som att våga flytta, våga åka tunnelbana, resa, söka ett jobb, träffa en partner. Detta får pedagogerna 

erfara som berättelser under tiden verksamheten pågår eller vid återträffar med deltagare.  

Tabell 2. Tabell som sammanfattar resultatet och synliggör skillnader och likheter mellan arenorna kultur 

i vården och kultur på recept. 

Kategorier Kultur i vården  Kultur på recept 

Miljö Aktiviteter sker oftare inom sjukhusmiljö Aktiviteter sker i lokaler för kultur och 

stimulerande miljöer 

Salutogent/patogent 

perspektiv 
Att skapa en meningsfull vardag trots 

sjukdom 
Fokus på det friska  
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Målgrupp Målgruppen är oftare patienter under en 

behandlingsperiod, barn, äldre, hospice, 

psykiatri 

Målgruppen är ofta stressade, utbrända, 

långtidsarbetslösa eller socialt isolerade  

Pedagogens funktion Terapeutiska inslag, att möta, hantera, 

Motiverande, inspirerande, planera, 

styra, stödja 

Icke terapeutisk. Pratar om annat än 

sjukdomsbild. Motiverande, inspirerande, 

utmanande , planera, styra, stödja 

Typ av aktiviteter Olika kulturaktiviteter, kulturprogram 

inom bibliotek, skapande verkstad, 

musik etc. 
Avsedda att verka för deltagares 

välbefinnande 

Olika inriktningar beroende på projekt. Både 

kreativt, aktivt deltagande och konsumerande av 

kultur. Skapande, måleri, musik, teater, 

trädgård etc. Avsedda att verka för deltagares 

välbefinnande 

Gruppens funktion, 

delaktighet 
Gruppen utvecklar individen. individen 

utvecklar gruppen, samarbete, 

tillhörighet 

Gruppen utvecklar individen. individen 

utvecklar gruppen, samarbete, tillhörighet 

Deltagares utveckling 

av kunskap och lärande 
Insikter, nya perspektiv, verktyg att 

hantera sin situation, hantera nuet 
Tilltro till den egna förmågan, mod att våga 

utmanas, glädje, nya perspektiv, empowerment, 

socialt, motivation för att hantera nuet och 

framtiden 
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6. Slutdiskussion  

6.1 Kultur för lärande och hälsa  

Intressant är att fundera vidare på en möjlighet om kultur kan ses som ett universellt språk genom sitt 

oberoende av exempelvis etnicitet och talat språk. Kommunikation genom kultur skulle kunna ses som ett 

komplement till det talade ordet och då ersätta det när det inte räcker till. Modellen visar också hur detta 

kan leda vidare mot kommunikation och interaktion mellan människor och hur detta kan hänga samman 

med lust, kreativitet och mobilisering av individens resurser. Detta skulle kunna leda vidare till livslångt 

lärande och utveckling. Illeris (2008) beskriver livslångt lärande i termer av utvecklande av kompetenser 

och förmågor, en resurs för individen att ta med sig. Om utvecklandet av ett kulturellt språk ökar 

individens förmåga att hantera sin tillvaro och kanske förändra sin livssituation, så skulle detta vara 

rimligt att kalla ett livslångt lärande menar vi. Ett livslångt lärande kan då ses som en följd av 

empowerment. 

6.2 Att lära genom kultur 

Kultur på recept kan bedrivas genom samverkan mellan läkare som förmedlar receptet och redan 

befintliga kulturaktiviteter. Intressant skulle det vara att närmare studera om organiserade kulturaktiviteter 

i grupp ledda av kulturpedagoger kan främja deltagares lärande och utveckling i högre grad än om 

kulturaktiviteter endast rekommenderas som valfria aktiviteter. Enligt flera av våra respondenter så 

framhålls den utmanande delen att testa på nya saker, skapa något med sina händer, att få vara med om 

vackra och glädjebringande upplevelser, genom dialog med andra utvecklas och att deltagande i grupp för 

social samvaro som stimulerande, utvecklande och hälsofrämjande.  Inom både kultur på recept och 

kultur inom vården så är aktiviteterna ett erbjudande till deltagarna och inte ska upplevas som påtvingade, 

och att patienten eller deltagaren kan avsluta sin medverkan. En respondent beskriver hur verksamheten 

Kultur på recept riktar sig mot integrerad kultursamordning inom redan befintligt spridda verksamheter, 

vilket gör att det fria valet ökar bland deltagarna, samtidigt fokuserar man på att utmana deltagare att våga 

testa på nya kulturformer. Kupferberg (2009) visar hur den “breda paletten” av olika konstnärliga 

uttrycksformer utvecklar en kreativ kompetens och medverkar till att deltagare lättare hittar sitt egna 

uttryck och utvecklar intressen. Detta kan inverka på deltagares möjligheter att hitta något som man 

anammar, genom att prova flera olika skapande verksamheter, eller kulturupplevelser. Vi tänker att detta 

också kan vara olika för olika individer och grupper, som respondenterna beskriver så passar inte alla 

aktiviteter för alla.  



 
  

19 
 

Lindstrand och Selander (2009) visar hur skapande är ett uttrycksmedel, ett sätt att hantera och 

kommunicera livet och alla aspekter som det kan innebära. Respondenterna beskriver hur mötet mellan 

deltagare och kulturen genererar i ökad kommunikation och socialt deltagande.  Att ha dessa verktyg 

skulle kunna ses som en resurs att få större makt över sitt liv menar vi och hänvisar till 

empowermentbegreppet (Askheim & Starrin, 2007). Kommunikation kan betraktas som ett medel för 

makt, att kunna uttrycka sig (Ibid.). Det är del av det sociala livet och kan ses som en resurs i den sociala 

kompetensen. Och kan behövas för att uttrycka sig  i den sociala hierarkin. Som att visa sin åsikt rörande 

orättvisor eller glädjeämnen exempelvis politiskt, utmana de rådande samhällsdiskurser och kontextuella 

sammanhang som vi lever i (Molin, Gustavsson & Hermansson, 2008). 

Lindstrand och Selander (2009) talar om ett estetiskt uttryck som något nytt tillagt till verkligheten som 

icke tidigare fanns där. Detta också kan förstås som empowerment, genom en ökad makt, möjlighet att 

förändra och påverka sin verklighet menar vi. Kulturen och dess uttryck enligt detta synsätt fyller alltså en 

ytterligare funktion än den rent lustbetonade. Det skulle kunna vara så att kulturen erbjuder ett starkare 

språk, ett universellt språk som ser och förstås bortom våra konstruerade identiteter och roller.  

Respondenter har berättat om hur deltagare slappnar av i att slippa prestera. Och att detta kan  hänga 

samman med att inte behöva bestämma och styra över vad som ska göras. Som vi tolkar detta så ser 

respondenterna fördelar med att deltagarna inte behöver ta ansvar för den skapande processen utan 

fokusera på sin egen upplevelse och att lära sig att på ett lekfullt sätt närma sig sitt skapande. 

Respondenter uttrycker att de ser att deltagare genom det lekfulla ses våga prova sig fram och att de visar 

en motivation att försöka. Winroth och Rydqvist (2008) talar om motivation som beroende av ett 

känslomässigt engagemang av individen för lärande, och här verkar det avslappnade och kravbefriade 

förhållningssättet frisätta en sådan motivation menar vi. Molander (2009) talar om kunskapande som 

förutsättande en närvaro i praktiken och sig själv. Kan det vara en sådan närvaro som Molander beskriver 

som framträder när prestationen får träda åt sidan funderar vi.  

6.3 Kulturaktiviteter som stöd för empowerment  

Empowerment handlar om att mobilisera människors resurser för att få större makt över sitt liv (Askheim 

& Starrin, 2007) vilket kan förklara vad som sker i dessa aktiviteter. Respondenter beskriver hur deltagare 

ingår i ett sammanhang med andra där man genom en gemensam aktivitet lär sig nya förhållningssätt, blir 

medvetna om sina egna förmågor och utvecklar positiva bilder av sig själva. Vi anser att detta visar på 

empowerment som lärande om sina resurser, kompetenser och potential.  Motivation menar Winroth & 

Rydkvist (2008) är en förutsättning för lärande. Att individen blir känslomässigt engagerad i sitt lärande. 
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Och enligt respondenterna är detta de bär med sig som sin starkaste erfarenhet, hur deltagare genom mötet 

med kulturen får nya krafter och motivation att förändra sin livssituation. Att bjuda in det lustfyllda i livet.  

6.4 Pedagogen motiverar och stödjer 

Som flera respondenter uttryckt så är handlar pedagogens roll till stor del om att fungera motiverande och 

som stöd för deltagares lärande. Så som vi tolkar detta så verkar det som att kompetenser bland personal 

som arbetar med hälofrämjande kulturaktiviteter inte behöver besitta vårdande eller behandlande 

medicinska kunskaper, det är pedagogiska kunskaper för stöd till lärande och gruppens utveckling med 

hjälp av kulturaktiviteten som är det väsentliga. I de fall som kulturaktiviteter används i terapeutiska 

behandlingsmetoder har vi ej undersökt och det är inte dessa som avses. 

6.5 Gruppdeltagande 

Gruppen fyller en tydlig stödjande funktion för deltagarnas utveckling och lärande, enligt respondenter. I 

verksamhet där man bestämt att enbart tala om det som är friskt och positivt kan vi tolka detta som en 

fostrande funktion (jmf Säljö, 2000). Genom detta beslut gör gruppen en medveten konstruktion av 

sammanhanget och sätter upp särskilda spelregler för deltagarna. Vi menar att detta kan ses som en 

pedagogisk ram för hur deltagarna sedan interagerar med varandra. Respondenter beskriver det “friska” 

perspektivet som att deltagarna reagerar mycket positivt på detta beslut. Enligt respondenter uttrycks en 

sorts lättnad över att slippa tala om det jobbiga, att friskhetsfokus också skapar utrymme för deltagare att 

det är tillåtet att bara få må bra. Detta kan ses som att en annan verklighet än den givna konstrueras med 

hjälp av gruppen och aktiviteter. Som vi tolkar det så är detta ett exempel på hur social konstruktion 

(Molin, Gustavsson & Hermansson, 2008) kan användas för att förklara lärande inom en grupp. 

Gruppen verkar ha en viktig funktion inom aktiviteterna och ses som betydande för lärande som kan 

handla om att stärka den inre potentialen (jämför Gustavsson, 2002). Det sociokulturella perspektivet 

beskriver just hur vi i aktiviteten utformar en ny verklighet och kunskap. Det sociokulturella perspektivet 

förklarar utveckling och lärande som utvecklande av ny kunskap men att lärande också handlar om den 

ärvda, traditionella kunskapen.  

Detta kan också förklara varför gruppen är så viktig för utveckling och lärande, för utan andra har vi 

endast vår egen kunskapsbild och förståelse. Vi får ingen annans kunskapsbild och sätt att förstå världen 

på att spegla våra egna tankar mot. Genom den egna kunskapsbilden med litet eller inget inflytande av 

andra människor skulle en tänkbar följd kunna vara att hålla fast vid sin gamla identitet som sjuk, 

arbetslös och andra roller. Så som Molin, Gustavsson och Hermansson (2008) visar med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet. 
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6.6 Hälsopedagogiska kompetenser inom olika kontexter 

Welle et.al. (2008:82) visar på hälsopedagogiska trender inom hälsofrämjande arbete och att det inte finns 

en definition av hälsa utan att den beror av olika kontexter. Detta tänker vi ställer olika krav på kompetens 

och utbildning vilket även framkommit inom planering av aktiviteterna samt vilken målgrupp som 

aktiviteterna riktar sig till. Detta innebär att arbete inom sjukvård eller landsting nödvändigt behöver ha 

samma riktlinjer som arbete inom kultur på recept där det inte finns en kontrollerad form av behandlande 

eller teraupetiska kompetenser.  Det är en väsentlig skillnad av vilka resurser som krävs inom kultur på 

recept och kultur inom vården. Beroende på vilket syfte man har med sin verksamhet, om den är tänkt att 

vara behandlande eller hälsofrämjande (jämför Welle et al. 2010).  Detta beror också på målgruppen, 

vilket syfte och behov som styr verksamheten samt demografiska olikheter inom olika kommuner och 

landsting. Det har visat genom att det också är skillnad om aktiviteter utgår från redan befintliga 

kulturverksamheter och kulturpedagoger, eller om pedagogerna ska ha kunskaper om behandlande terapi. 

Det krävs då olika kompetenser och utbildningar inom respektive praktik för att kunna arbeta 

framgångsrikt.   

Kulturpedagogens uppgift är att i första hand leda kulturaktiviteten och inte fungera terapeutiskt i 

kulturaktiviteten. Som vi tänker så behövs en medvetenhet och kunskaper om pedagogik för att ge stöd 

till lärande för deltagare. Och då redan i planering av aktiviteter.  

6.7 Slutsatser 

Utformningen av kulturaktiviteter verkar innebära skilda förutsättningar för deltagares lärande. Inom 

kultur på recept kan en förutsättning handla om aktiviteter sker i grupp eller enskilt. Gruppens betydelse 

har uttryckts som betydande för deltagares utveckling och lärande på flera sätt. Om kultur på recept 

endast skrivs ut som en allmän rekommendation och inte sker organiserat så skulle följden kunna bli en 

avsaknad av gruppens tillförande för lärande.  Satsningar på kultur på recept kan vinna på att använda sig 

av redan befintliga kulturverksamheter, både av ekonomiska, praktiska skäl och för att deltagarna ska få 

ett så stort utbud som möjligt. Det kan vara en fördel om kulturpedagogerna främst har kunskaper i 

ämnesområdet och inom pedagogik, de behöver inte ha kunskaper inom vårdrelaterade ämnen. Ett fokus 

på det friska har upplevts som stöd för deltagare att närma sig sitt eget välbefinnande och subjektiva hälsa. 

Detta förklarat ur ett hälsopedagogiskt perspektiv kan medverka till konstruerande av identiteten som 

rörlig från sjuk till frisk. En rekommendation från vår sida att utforma gemensamma handlingsplaner 

landsting emellan för att förtydliga bilden över hur hälsofrämjande kulturaktiviteter ska bör utformas med 

hänsyn till deltagares lärande både på individ- och gruppnivå. 
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6.8 Nya frågor för framtiden 

6.8.1 Kultur: skyddsfaktor för existentiell ohälsa? 

Kulturaktiviteter och skapande verksamhet verkar här fylla en betydande funktion. Genom att skapa i 

konsterna så verkar det som att livet kan ses ur nya perspektiv, detta är i högsta grad en fråga om 

existentiell hälsa menar vi. Flera av respondenterna har berättat om deltagare som återfunnit tron på livet, 

fått en ökad livslust, brutit sin sociala isolering och blivit stärkta på olika sätt. Det är människor som dels 

fått nya verktyg för att uttrycka sina inre och yttre världar, men också människor som blivit mindre 

ensamma. Vi uttrycker här en uppmaning till vidare forskning inom hälsoområdet, att undersöka huruvida 

kultur kan användas i promotivt syfte gällande den ökande psykiska ohälsan.  

6.8.2 Har vi tappat kontakten med vårt naturliga uttrycksmedel?  

Säljö (2000) beskriver oss som naturligt teckentolkande och teckenskapande varelser, hur vi 

kommunicerar med symboler som beskriver vilka vi är och hur vi ser på världen. Barn är ofta kreativa 

och skapande men någonstans på vägen händer det något, den vuxne verkar ha tappat de naturliga 

uttrycksmedlen. Inte alla, men våra tankar går ändå till att skapande verksamhet ses förbehållet den som 

är duktig på sitt område, rent av professionell. Som konstnärer, skådespelare och vidare. Som om 

människor sjunger utan att ha sångröst kan dessa fritt bespottas och hånas, som i aktuella sång- och 

scentävlingar på TV. Ur ett hälsopedagogiskt perspektiv så tänker vi att hälsovinster går att finna i nya 

vägar att arbeta för att främja att estetiska verksamheter och skapande aktiviteter betraktat som livslångt 

lärande. För om det är naturligt för oss att skapa och ge uttryck för vår verklighet genom kultur, så vore 

det väl en god idé att sträva efter att barnet ska få möjlighet att ta med sig sitt uttryck in i vuxenlivet. 

Detta är ett område att forska vidare inom anser vi då det kan vara värdefullt att undersöka vad som sker, 

med frågeställningen hur lär vi oss att sluta vara meningsskapande, teckenskapande?  
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WHO (1986:1). Ottawa Charter for Health Promotion. Hämtad 2013-05-17. 
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Bilaga 1 Uppsökandebrev  

2013-04- 

Hej, vi är två studenter från Hälsopedagogiskt program, Högskolan i Halmstad som skriver C-uppsats i 

pedagogik genom Umeå universitet. Uppsatsen handlar om mötet mellan människan och kulturen med ett 

hälsopedagogiskt perspektiv på kulturaktiviteter. Vi önskar komma i kontakt med kulturpedagoger som 

haft hand om deltagare i aktiviteter för intervju. Vi är också intresserade av att intervjua projektledare för 

kultur på recept eller kultur inom vården. Intervjun kan ske på plats då vi är bosatta i Norrland (Angelica i 

Umeå, Maria utanför Östersund). För dig som kan delta i intervju från övriga Sverige kan detta ske per 

telefon eller Skype. Intervjun kan beräknas till 30 minuter. Vi vore mycket tacksamma om ni har 

möjlighet att delta. Om ni önskar är ni helt anonym och intervjuformen kommer anpassas efter ert 

önskemål. 

Vänliga hälsningar Maria Karlsson och Angelica Byström 

Maria: 063-770110, 073-0719919   Mail: mariakarlsson08@gmail.com 

Angelica: 070-3686780                   Mail : bysang10@student.hh.se 

Handledare: Anna-Britta Wilhelmsson, Umeå universitet. Mail: anna-britta.wilhelmsson@pedag.umu.se 

  

mailto:mariakarlsson08@gmail.com
mailto:mariakarlsson08@gmail.com
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Bilaga 2 Följebrev 

 

2013-04- 

 

 

Följebrev inför intervju 

 

Hej, och tack för att du visat intresse att delta genom intervju i vår studie om mötet mellan kulturen och 

människan. Intervjun kommer att spelas in och användas i rent forskningssyfte och du kan när som helst 

avbryta din medverkan utan att uppge orsak. Intervjun beräknas till ca 30 minuter. Plats, tid för intervjun 

kan vi avtala per telefon. Om reseavståndet är rimligt kan vi ses på plats annars kan intervjun ske per 

telefon eller Skype. 

Uppsatsen kommer att handla om kulturaktiviteter ur ett hälsopedagogiskt perspektiv och syftar till att 

utveckla kunskap inom området. Till detta brev så bifogar vi de intervjufrågor som kommer att användas 

vid intervjun. Detta för att du ska ha möjlighet att reflektera över frågorna i lugn och ro innan intervjun. 

Vi vore mycket tacksamma om du har möjlighet att delta. Om du önskar är du helt anonym och 

intervjuformen kommer anpassas efter dina önskemål. 

 

Vänliga hälsningar Maria Karlsson och Angelica Byström  

 

Maria: 063-770110, 073-0719919 

Mail: mariakarlsson08@gmail.com  

Angelica: 070-3686780 

Mail : bysang10@student.hh.se 

Handledare: Anna-Britta Wilhelmsson, Umeå universitet Mail: anna-britta.wilhelmsson@pedag.umu.se 
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Bilaga 3 Intervjuguiden  

 
Intervjuguide 

(medföljde även i följebrevet) 

 

Teman 

Syfte, målbild  

Ledarrollen  

Aktiviteten 

Upplevda händelser 

Stödjande funktioner  

Delaktighet  

Utveckling och erfarenheter 

 

• Vad var syftet med projektet, verksamheten?  

 

• Kan du berätta om din roll (i projektet eller verksamheten)? 

  

• Var du med i planering (av projektet eller verksamheten)?  

 

• Var du delaktig i planering av kulturaktiviteterna?  

 

• Fick du direktiv i planering av kulturaktiviteterna av chef, projektledare? 

  

• Var dessa tydliga/otydliga?  

 

• Upplevde du att du hade ett stöd från någon chef, ledare? Hur såg detta ut? 

 

• Kan du berätta om kulturaktiviteterna? Innehåll, upplägg 

 

• Hur upplever du att deltagarna reagerade inför kulturaktiviteten, positivt, 

negativt?  

 

• Fick deltagarna bestämma själva vad de skulle göra eller fick de uppgifter, 

direktiv? 

 

• Vad hände? Vad såg du?  

 

• Uppstod det situationer då du fick ta en stödjande roll? Berätta.  
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• Hjälpte deltagarna i gruppen varandra på något sätt, hur?  

 

• Hur upplevde du stämningen i gruppen?  

 

• Vet du om deltagarna fortsatt att träffas efter projektet? 

 

 • Upplever du att deltagarna fick med sig nya kunskaper från projektet?  

 

• Vilka erfarenheter tar du med dig från projektet, verksamheten?  

 

• Vad anser du är viktigt att tänka på inför andra satsningar på hälsofrämjande 

kulturaktiviteter?  

 

• Är det något du vill tillägga som du vill berätta om som jag inte frågat? 

  


