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Vad är Heritage Hubs?
Heritage Hubs är ett tvåårigt projekt länkat till det europeiska kulturarvsåret
2018 och delfinansierat av EU-programmet Kreativa Europa. Projektet deltog
av Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, La Fundación San Millán de la
Cogolla från Spanien, Centre for Urban Development från Serbien och VITECO
E-learning solutions från Italien. Syftet med projektet var att stödja och göra
i Europa och
det möjligt att transnationellt lära sig från och om kulturarv
att låta barn och unga beskriva och berätta vad just de anser
att är viktigt
kulturarv.
Heritage Hubs samlade 10–16-åriga barn och unga från Finland, Serbien och
Spanien för att dela erfarenheter av sitt kulturarv via digitala plattformar och
tolka andras kulturarv i möten ansikte mot ansikte hemma och utomlands.
Denna metod gav eleverna möjlighet att upptäcka kulturella likheter och
gemensamma värderingar på europeisk nivå och att identifiera andra
gemensamma faktorer som härrör ur en gemensam europeisk bakgrund.
Sä här förklarade läraren Ingelisa Wikholm (Winellska skolan, Finland) vilka
fördelar projektet har för eleverna: ”Eleverna märkte att man kan njuta av andras
kulturer och att kulturarv är något som är gemensamt för mänskligheten även
om det kan se annorlunda ut på ytan.”
Utifrån deltagarnas respons var Heritage Hubs en betydelsefull lärupplevelse
för deltagarna. Elevernas egen röst och vision om kulturarv var det viktigaste
för att planera och utforma presentationerna och projektets evenemang och
aktiviteter. De visade att kulturarv är mångsidigt, varierande och har styrkan
att förena människor. Läraren Laura Pérez (IES Villegas, Spanien) tror att
Heritage Hubs väckte intresse för kulturarvet inte bara bland de elever och
lärare som deltog, utan även bland deras familjer och grannar. Till följd av
detta blev kulturarvet en ny länk mellan eleverna, lärarna, föräldrarna och
samhället.
Heritage Hubs pilotprojekt ordnades på elva skolor i Finland, Serbien och
Spanien 2018–2019. Idén var att testa det didaktiska Heritage Hubs paketet
som särskilt utformats för att stödja de deltagande lärarna i de olika faserna av
projektets genomförande i skolorna. Utifrån deltagarnas respons, erfarenheter
och empiriska data som samlades in under projektet har en Heritage Hubs
metodologi för transnationell kulturarvsfostran utvecklats.

7

Du kan också besöka Heritage Hubs webbplats för att lära dig
mera om projektet. Erfarenheter från Heritage Hubs finns även på
Instagram (@heritagehubs_project), Facebook (@HeritageHubs) och
Twitter (@HeritageHubs).

Elever från Amorós skolan i Madrid och Miroslav Anticin -skolan i Belgrad besöker Madrid. © 2019 FSMC

Elever från Hakkala skolan i Lammi, Harju skolan i Lojo och IES
Villegas i Nájera dansar en traditionell spansk dans.
© 2019 FSMC

Elever från Dura Jaksic -skolan i Zajecar och Colegio Estudio i
Madrid besöker ett ortodoxt kloster i Serbien.
© 2019 FSMC

Elever från CRA Entrevalles i San Milláni och Harjunrinne skolan i
Riihimäki besöker Helsingfors.
© 2019 AHEF

Elever från Winellska skolan i Kyrkslätt och Ilija Garasans skolan från
Grocka, Serbien i Porkala. © 2019 AHEF
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Varför behövs den här Handboken?
Kulturarvsfostran utgår från lärande på museer, kulturarvscenter och informella
undervisningssammanhang, liksom även från icke-formellt lärande, såsom
sociala möten och generationsöverskridande lärande inom familjer. Men
det är även viktigt att introducera kulturarvet i den formella undervisningen.
Kulturarv är en viktig och kraftfull lärresurs och ett kommunikationsmedel
som kan användas på flera olika sätt för att illustrera kulturella praxis och
värden och för att förespråka social och interkulturell sammanhållning.
Den här handboken har uppstått som ett resultat av erfarenheterna från
Heritage Hubs pilotprojekt i skolor. Den är delvis uppbyggd utifrån det
ursprungliga didaktiska paketet, som har vidareutvecklats utifrån deltagarnas
respons och analysen av insamlade data, berikat med de erfarenheter som
samlats in och kommentarer från lärarna.
Handboken stöder en praktisk tillämpning av den föreslagna
kulturarvsmetodologin och bidrar till de befintliga plattformerna och verktygen
för kulturarvsfostran, såsom Teaching with Europeana eller Europe’s Cultural
Heritage Toolkit for Teachers. Heritage Hubs innehåller emellertid nya
erfarenheter och innovativa idéer, särskilt idén till och rekommendationer för
transnationell kulturarvsfostran.
Heritage Hubs rekommendationer för kulturarvsfostran finns i Bilaga 3.  Dessa
rekommendationer ger lärare och experter inom utbildning och kulturarv idéer
för hur de kan integrera kulturarv och interkulturell dialog i sitt dagliga arbete
för att göra kulturarvet tillgängligt och inkluderande och för att uppmuntra
deltagande i kulturarvsprocessen bland ungdomar.
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Vem är handboken avsedd för?
Kulturarvsfostran är ett fält som omfattar en stor mängd utbildare inom olika
sektorer. Heritage Hubs riktade sig främst till lärare och handboken skrevs
främst för denna användargrupp. Heritage Hubs metodologin passar dock
utmärkt för informella lärmiljöer för barn och unga i skolåldern, och kan även
användas av andra pedagoger än lärare. De undervisningssessioner vi föreslår
kan alltså även ses som workshoppar snarare än lektioner, vilket är en av
orsakerna till den flexibla strukturen i metodologin när det gäller tidsåtgången
och de mänskliga resurser som processerna kräver.

“I det här projektet var kulturarvsutbytet något väldigt
konkret så det var även enkelt för eleverna, eftersom de
hade något att förhålla sig till. Det var väldigt enkelt och lätt
för dem.”
“Jag blev väldigt imponerad av kontakten med lärare
och elever i det här projektet. Det gav mig inspiration att
fundera över hur jag kunde organisera mitt arbete och mina
kontakter med eleverna, eftersom man lär känna dem på
ett helt annat sätt genom att göra något annorlunda.”
”Väldigt ofta i skolan så är det vi vuxna, lärarna, som ger
eleverna ett tema eller idéerna för hur de kan göra si eller
så. Jag tycker att det är väldigt viktigt att de själva får välja
teman.”
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Mer om Heritage Hubs metodologi för kulturarvsfostran
“Vi njöt av varje session. De var alla så kreativa, krävde
mycket fantasi, vi använde olika tekniker, gjorde videor,
jobbade med PowerPoint och pussel, fotograferade och
gjorde studiebesök. Så många olika aktiviteter gjorde
programmet rikt och oförglömligt.”
Ett av huvudmålen med Heritage Hubs var att föreslå en metodologi för
kulturarvsfostran som ger hållbara resultat och långvariga effekter inom
kulturarvsfältet i hela Europa. Metodologin baserar sig på att man Lär sig om,
Tolkar och Delar kulturarvet. Att man Lär sig av kulturarvet är ett tema eller en
idé som genomskär alla aspekter. Heritage Hubs metodologin har sina rötter
.
i blandade lärmiljöer (blended learning) och transmedialt berättande
I Heritage Hubs framgår de blandade lärmiljöerna klart av hur vi förenar
virtuella och verkliga erfarenheter och tolkningar av kulturarvet och i de olika
undervisningsmetoderna: digital undervisning, klassrumsundervisning och
undervisning utomhus. Metodologin beskrivs närmare i en separat artikel.

Finska och spanska ungdomar spelar Kulturarv-Kahoot.
© 2019 AHEF

Elever besökte det lokala kulturarvet, till exempel den medeltida
kyrkan i Lammi. © 2019 AHEF

Finska och spanska elever dansar en traditionell spansk dans som
väljs av spanska elever som sitt eget kulturarv. © 2019 AHEF

Spanska elever tog sina finska gäster för ett besök till den lokala
kulturarvsområden i La Rioja-bergen. © 2019 AHEF
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Spanska elever utforskar Kalevala-mytologin i Ateneum i Helsingfors.
© 2019 AHEF

I Zaječar gjorde eleverna sina egna romerska Rota-brädspel, som spelades
tillsammans. © 2019 UDC

Elever lär att baka kanelbullar. © 2019 AHEF

Elever utforskar ruiner av Felix Romuliana klädda I romerska © 2019 UDC
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Att använda handboken
Handboken är indelad i tre kapitel: Läsa sig om kulturarv, Tolka kulturarv och
Dela kulturarv. ATT LÄRA SIG FRÅN KULTURARVET är en idé som genomskär
alla områden och är närvarande i de olika ämnena i varje sektion. Idén presenteras som sessionsplaner med aktiviteter, diskussionsfrågor och annat
undervisningsmaterial. Det går att följa strukturen i Heritage Hubs metodologin, som gradvis går från att man lär sig om kulturarv (deltagarnas eget och
andra) till att man tolkar och slutligen delar det. Det är lika möjligt att bara
fokusera på ett eller några av ämnena i valfri ordning eller till och med att bara
välja några aktiviteter här och där. De tematiska sessionsplanerna och läraktiviteterna i varje sektion är fristående och kan genomföras i valfri ordning.
Handboken är avsedd som ett flexibelt verktyg för självständig användning av
lärare och kulturarvspedagoger. Vi uppmuntrar till att man involverar kulturarvsspecialister, kommunikationsexperter och annan utomstående hjälp eller
expertis. Den metodologi som presenteras här är en introduktion till kulturarvsfostran som kan lägga grunden för användning av kulturarv som en lärresurs i olika skolämnen. Det handlar inte i sig om en omfattande metod eller
uppsättning aktiviteter för användning av kulturarv i olika skolämnen, men ger
länkar till andra publikationer och verktyg som erbjuder detta.

KEYS:
session

ordlista

aktivitet

resurser

frågor och svar

tips

diskussionsfrågor
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Författare
Aleksandra Nikolić, Urban Development Centre, Serbien
Kati Nurmi, Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
Mariola Andonegui, Foundation San Millán de la Cogolla, Spanien

Deltagare och fotografi
Vi vill också tacka följande personer för deras bidrag till genomförande av
manualen och materialet:
Laura Pérez, IES Esteban Villegas, Nájera
María Luengo, Colegio Estudio, Madrid
Judith Prada och José Ramón Angulo, CRA Entrevalles, San Millán de la
Cogolla
Irene Luque och Carlos Guerra, Colegio Hermanos Amorós, Madrid
Ingelisa Wikholm och Tomas Ekman, Winellska skolan, Kyrkslätt
Sirpa Arkko och Irmeli Värtö, Harjunrinteen koulu, Riihimäki
Jari Pönni och Jaana Kirjavainen, Harjun Koulu, Lojo
Tiina Kärkkäinen och Johanna Lehtonen, Hakkalan koulu, Lammi
Ljiljana Dučić-Milosavljević, Ilija Garašanin elementary school, Grocka
Milan Veličković, Đura Jakšić elementary school, Zaječar
Zorica Tubin and Biljana Radosavljević, Miroslav Antić elementary school,
Belgrade
Ira Vihreälehto, Hanna Lämsä och Kim Krappala, Föreningen för
kulturarvsfostran i Finland
Leena Marsio, Museiverket
Jovana Mijatović och Rade Milić, Urban Development Centre
Almudena Martínez, Adolfo Falces och María Tudanca, Fundación San Millán
de la Cogolla (La Rioja, España).
Ivana Kocevska, grafisk designer
Demian Stimson, foto och korrekturläsning (engelska)
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Partners i projektet
Föreningen för kulturarvsfostran i Finland
Föreningen stärker kulturell kunskap och delaktighet, och därmed främjar
kulturella rättigheter. Vår verksamhet riktar sig särskilt till barn och ungdomar,
men alla generationer finns representerade i centrum av vår verksamhet.
Till fostrare och aktörer som anordnar utbildning (t.ex. daghem, skolor
och museer), erbjuder föreningen konkreta hjälp för att för att genomföra
kulturarvsfostran. Dessutom utvecklar vi ständigt kulturarvsfostran och
strävar efter att öka samarbetet inom sektorer som kultur, miljö, utbildning
och fostran. Kulturarvsfostrans verksamhet innehåller hela spektrumet av
kulturarv: vi stöder och främjar på olika sätt både kultur- och världsarvsfostran
samt kännedom om levande arv. Kulturarvsfostran är kulturellt hållbar
fostran. Vi genomför utvecklingsprojekt, framställer och publicerar material,
studiematerial och verksamhetsidéer och -modeller, t.ex. temadagar och
tävlingar. Vi organiserar utbildning för lärare och andra parter och agerar som
experter. Föreningen vann EU:s och Europa Nostras kulturarvspris 2018 med
Kulturvolt-projektet.

Fundación San Millán de la Cogolla
Fundación San Millán de la Cogolla är en organisation som drivs utan
vinstsyfte. Fundación grundades år 1998, när UNESCOs internationella
världsarvskonvention om världsarv bereddes på Suso och Yusso klostrarna.
Syftet med Fundacion är att skydda och bevara klostrarna och deras miljö
och att främja social, ekonomisk, kulturell och forskningsverksamhet samt
att sprida det spanska språket. Fundación samlar institutioner, samhällen,
organisationer, företag och individer som har åtagit sig att skydda och bevara
Suso- och Yuse-klostrarna och deras miljö. Sedan 2007 har det funnits ett
utbildningsprogram “Emilianensis. Descubre los Monasterios de La Rioja”.
Idén utvecklades i ett klassrumsprojekt som genomfördes under renoveringen
av Yuson-klostret och vann EUs/Europa Nostra-priset 2011.
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Urban Development Centre
Urban Development Centre grundades med målet att skapa och genomföra
initiativ inom stadsutveckling och miljöskydd. Centrets huvudmål är att främja
Serbiens förflutna, nuvarande och framtida stadsliv samt utveckla och främja
kultur och konst i stadsområden. Centret ägnar särskild uppmärksamhet
åt bevarande och användning av kulturarv som en del av stadsekologin.
Centret utvecklar innovativa lösningar för att presentera kulturarvet och
kommunikation med syfte att ge en ny och fascinerande kulturupplevelse.
Centret satsar på skolprogram genom att arbeta med olika elevgrupper och
stödjer deras deltagande i aktiviteter i deras egen miljö. Många skolor har
använt centrets kulturarvsmaterial som en del av undervisningen, i samband
med historia och andra läroämnen.

Viteco E-learning
Viteco erbjuder teknik för distansutbildning och är en ledande spelare
inom e-lärande, med en egen plattform för e-learning och solid kompetens
inom open source-plattformar. Viteco-produkter är enkla och intelligenta
plattformar, som ger lärare och elever tillgång till ett brett utbud av innehåll
och ”e-learning-upplevelse” utan särskild IT-kompetens.
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Finansiärer
Officiella projektsponsorer:
EU-programmet Kreativa Europa
Utbildningsstyrelsen
Svenska Kulturfonden
Ministry of Culture and Information of Republic of Serbia
Ministry of Education, Science and Technological Development of Republic
of Serbia
Vi vill också tacka följande parter för deras finansiella bidrag till projektet:
Fundación SM, Spain
Instituto de Educación Secundaria Esteban Villegas, Nájera, Spain
Kommunen Grocka, Serbien
Kommunen Zaječar, Serbien
Cultural Centre of Grocka, Serbia
Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt sr., Finland
Winellska skolan, Finland
Harjunrinteen koulu, Finland

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.
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Användningsrättigheter och upphovsrätt
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KUNSKAP
OM
KULTURARV
“Allt som betyder nåt för dig kan
vara ett kulturarv!”
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VAD ÄR KULTURARV?
“Om du har ett bra grepp om din egen kultur hjälper det
dig att förstå andra kulturer.”

I den här sessionen gör vi deltagarna bekanta med begreppet kulturarv och
hjälper dem förstå hur föremål och traditioner blir kulturarv. Deltagarna får
insikt i hur viktigt kulturarvet är i vårt dagliga liv.

Definition av kulturarv
Skriv ordet KULTUR på tavlan (eller liknande) och be deltagarna föreslå ord
som de förknippar med kultur. Under idéstormningen skapar ni en definition
av vad kultur betyder för deltagarna. När ni har enats om en definition, jämför
ni den med hur ordböckerna definierar kultur. Deltagarna kommenterar de tre
exemplen nedan på hur kultur definieras. Deltagarna kan även få komma med
egna exempel. Deltagarna kan arbeta i par eller små grupper.
Definitionen av KULTUR 1: Ett levnadssätt för ett visst folk, som särskilt visar
sig genom deras beteende och vanor, deras attityder mot varandra och deras
moral och religiösa övertygelser. (Cambridge dictionary).

Vuotsos sameförening organiserade ett besök till ett
kulturarvsobjekt © 2016 Päivi Makka / Föreningen för
kulturarvsfostran i Finland, Strax bakom hörnet -projekt.

Mods, brittisk subkultur i Sverige. Bild: Europeana.
Licens CC BY-NC-ND 4.0.
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Kalik, ett danskt punkrockband. Bild: Wikimedia Commons / Johdelounge. Licens CC BY-SA 3.0.

Definitionen av KULTUR 2: Konsten att beskriva, visa eller uppträda som
något som representerar en viss grupps traditioner eller levnadssätt: litteratur,
konst, musik, dans, teater osv. (Cambridge dictionary).

”Sampos försvar”, Akseli Gallen-Kallelas fresker med motiv från det finska
nationaleposet Kalevala, världsutställningen i Paris 1900. Bild: Europeana.
Licens CC0 1.0.

Ikonen för St. John, Eremit. Bild: Europeana. Licens CC BY-ND 4.0.
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Slava är ett serbiskt firande av familjehelgonet. Bild: Wikimedia Commons / Goran Andjelic.
Licens: fri användning.

Ett mänskligt torn i Barcelona. Bild: Europeana.
Licens CC BY-NC-SA 4.0.

Definitionen av KULTUR 3: Kännedom om eller övning i konst, musik och litteratur. (Collins English learner’s dictionary)
Analysera begreppen med deltagarna och inled en diskussion om
-

vem kultur tillhör (varje individ och/eller en grupp)?

-

hur kultur sprids (från generation till generation, via familjer och den
närmaste gemenskapen och via utbildningssystemet)?

-

hur kultur anammas (via studier, personliga sysslor, deltagande i kulturlivet
eller via en plats)?

-

varför kultur är viktig i en persons liv (t.ex. att den gör det lättare att förstå
sin egen eller andras identitet, att den berikar livet, att dven öppnar fönster
mot världen)?
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Konstklass, Abraham van Strij. Bild: Europeana.
Licens CC Public Domain Mark 1.0.

Slovenska kor sjunger slovensk poesi. Bild Europeana/Maša Pfeifer.
Licens CC BY-ND 4.0.

Sedan skriver du ner ordet ARV och följer samma steg som för ordet KULTUR.
Syftet är att väcka en idéstorm om begreppet kulturarv.
Definitionen av ARV: Något som är eller kan bli nedärvt. (Collings English
Learner’s dictionary)
Det är viktigt att tala om hur kulturföremål ärvs och överförs från generation
till generation eftersom detta är en fundamental aspekt av kulturarvet. För
att förstå detta ombeds deltagarna att ge exempel på något de ärvt av sin
familj: huset de bor i, leksaker eller böcker deras föräldrar hade som små,
ett fotoalbum, ett familjeföretag där alla i släkten deltar. Arvets materiella
betydelse diskuteras, men även emotionella dimensioner behandlas. Det är
frågan om föremål som berikar människornas liv mer än materiella ting gör,
eftersom våra förfäder lämnar vidare värden som är viktiga för utbildningen
av, omsorgen för och identitetskännedomen hos kommande generationer.
Skriv KULTURARV på tavlan. Efter att ha diskuterat och analyserat begreppen
kultur och arv, ber du deltagarna att definiera vad kulturarv betyder för dem
och att föreslå några exempel på objekt eller fenomen som de betraktar som
kulturarv.
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Välj ett eller fler exempel. Inled en diskussion utifrån följande frågor:
-

Varifrån kommer detta kulturobjekt eller -fenomen?
Från vilken period härstammar det?
Vilken gemenskap är det viktigt för? Varför?
Vilka värden, uppfattningar, kunskaper och traditioner förmedlar det till
oss?
Vilka åtgärder vidtar gemenskapen för att bevara och förmedla det?

Samla in svaren på frågorna och använd dem för att skriva en definition
av vad kulturarv är. Till sist visar du dem Farokonventionens definition av
kulturarv (nedan) och jämför den med definitionen som övningen ledde fram
till. Komplettera definitionen om något viktigt saknas.
Definition av KULTURARV: Kulturarv är en grupp resurser som ärvts från det
förgångna och som människor identifierar, oavsett ägarskap, som en reflektion
och ett uttryck för deras ständigt utvecklande värderingar, övertygelser,
kunskaper och traditioner. Det omfattar alla aspekter av omgivningen som
uppstår genom interaktion mellan folk och platser över tid. (Council of Europe
Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, art. 2.
Council of Europe Treaty Series - No. 199. Faro, 27.X.2005)

•

Faro Convention
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Ett ordmoln med kulturarv
Den här övningen kan utföras efter Aktivitet 1, definition av kulturarv. Be
deltagarna fundera på vilket kulturarv som är viktigt för dem och be dem skriva
ner 2–3 sådana kulturarv. Samla alla förslag och anteckna dem till exempel
i Wordle där du skapar ett ordmoln med viktigt kulturarv. Kom ihåg att skriva
ner alla förslag, även de som nämns flera gånger. Spara ordmolnet, titta på det
med deltagarna och diskutera vad ni kommit fram till utifrån exempelfrågorna
nedan.
•
•
•
•
•
•

Är alla kulturobjekt på listan bekanta för alla? Om inte, diskutera och
förklara.
Nämns vissa arv eller fenomen oftare än andra? Vilka?
Om något verkar vara särskilt populärt, varför?
Vilka sorters arv finns listade i ordmolnet?
Finns det några överraskningar? Är det något som saknas som deltagarna
förväntade sig att hitta på listan?
Tror du att arven på listan skulle se likadana eller annorlunda ut om listan
hade skrivits av äldre deltagare? Varför?

Ett exempel på kulturarv-ordmoln sammansatt av Heritage Hubs-elever. © 2019 AHEF

Utför övningen med en annan eller andra grupper och be deltagarna
jämföra ordmolnen.

•

Word cloud generator Wordle
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Vad är europeiskt kulturarv?
Det här är en utmärkt introduktion till det generella begreppet kulturarv, och
de olika typer av kulturarv som finns i Europa. Övningen utförs bäst i grupper
med 10–30 deltagare. Aktiviteten kräver utskrivna bilder på olika europeiska
kulturarv. Ladda ner och skriv ut exempel fotografierna och gör dem till kort.
Laminera dem så går de att använda flera gånger. Sprid ut korten på bordet
och be varje deltagare välja ett. Be dem välja något bekant, något de känner
till och som de är intresserade av. Alla deltagare diskuterar i par eller små
grupper vad de valde och varför. Till sist ber du alla eller några deltagare berätta
vad de valde och varför. Du kan även be deltagarna fästa uppmärksamhet
vid gemensamma teman för kulturarv: festivaler och seder, musik och dans,
scenkonst, muntliga traditioner, hantverk, matkultur, spel och rekreation,
natur och universum. Idén är att uppmuntra deltagarna till att dela med sig
av sina minnen, erfarenheter och berättelser om kulturarv och att märka de
olika typerna av kulturarv som finns på lokal, regional och nationell nivå och i
Europa och utanför.

Kort för europeiska kulturarv. © 2019 AHEF
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•
•
•
•

Vilket kulturarv valde du och varför?
Vem valde kulturarvsobjekt eller fenomen kopplade till matkultur, festivaler,
spel, traditioner, hantverk osv.?
Vem annan har personliga erfarenheter av eller berättelser om det här
kulturarvet? Vad?
Vilket kulturarv saknas på korten?

Gör flera kort, kansketillsammans med deltagarna, om nationella,
europeiska eller världsomfattande kulturarv. Du kan använda foton
från UNESCOs lista. Många länder har även egna webbresurser över
nationellt immateriellt kulturarv. Du kan även be deltagarna att ta
med sig foton eller att fotografera olika typer av kulturarv.

I små grupper väljer deltagarna ett kulturarvsfenomen – europeiskt
arvfenomen eller på världsnivå – som de bekantar sig närmare med
och gör en presentation om (PowerPoint, affisch osv.).

Du kan också använda Heritage Hubs-postrarna i bilagan 4.

•
•
•
•

Bilder på europeiskt kulturarv som färdiga kort
UNESCOs lista över immateriellt kulturarv
Exempel på finländskt kulturarv (bilderna 1 och 2) som kan användas som
inspiration för era egna kulturarvskort.
Denna uppgift och det tillhörande materialet har utvecklats av Museiverket
och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland under upphovsrättslicens
CC BY 4.0. Den ursprungliga uppgiften är på finska och svenska.
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Att analysera bilder
Den här aktiviteten kräver 4–5 bilder av mindre kända arv från olika delar av
världen (så alltså inte Parthenon eller Eiffeltornet). Deltagarna ska gissa från
vilka trakter arven kommer. De som lyckas gissa rätt får förklara vilka saker på
bilden som indikerar regionen/kulturen i fråga. Alla deltagare uppmanas att
leta efter andra kulturtecken än det huvudsakliga på bilden. Till följd av detta
förstår deltagarna att arv är komplexa och mångfacetterade och kan bestå av
flera olika innehåll samtidigt.
F: Finns det ett universellt kulturarv?
S: Ja, ett universellt kulturarv vore mänsklighetens arv. Intressanta exempel är
spåren efter mänsklig närvaro (Apollo 11) på månen. UNESCO:s världsarvslista
innehåller de viktigaste exemplen på arv som representerar olika mänskliga
kulturer. Det är mänsklighetens gemensamma kulturarv som bär universella
värden även om varje listat kulturarv är representativt för en viss kultur.

-

Vilket kulturarv är viktigt för oss? Varför?
Handlar det om kulturarv som är typiskt lokalt, regionalt och/eller nationellt?
Än på europeisk nivå?

Gamelan är ett indonesiskt band som består huvudsakligen av
olika slagverksinstrument. Bilden visar miniatyrinstrument från
Indonesiens mest befolkade ö. Bild: Europeana.
Licens CC BY-NC-SA 4.0.

Ella i Berlin. Bild: Europeana. Licens CC BY-NC-ND 4.0.

Iberisk skulptur i Porcuna i Spanien 500 f.Kr. Bild: Europeana.
Licens CC BY-NC.

Qal’at al-Bahrain är ett UNESCO världsarv.
Bild: Wikimedia Commons/ Martin Falbisoner. Licens CC BY-SA 4.0.
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Besök ett lokalt kulturarv eller en viktig plats
“Det är lättare att lära sig genom att besöka platser än att
skriva på papper.”
Alla områden har kulturarvsplatser. Sådana platser finns inte nödvändigtvis
på UNESCOs kulturarvslista, men de kan vara meningsfulla eller mycket
viktiga för invånarna i området och även utanför det. Ta reda på dina lokala
kulturarvsplatser på förhand och diskutera temat med deltagarna.
•
•
•
•
•
•

Hurdana kulturarvsplatser har du besökt lokalt, nationellt och/eller
internationellt?
Hurdana kulturarvsplatser finns det lokalt eller annanstans på nationell
och internationell nivå?
Varför är platserna viktiga?
Vem är platserna viktiga för?
Vem besöker platserna?
Vilken kulturarvsplats är viktig för dig och varför? Vilken historia har
platsen?

Läraren berättar om Senatstorgets historia och arkitektur för spanska och finska
ungdomar. © 2019 AHEF.

Finska elever presenterar deras UNESCOs världsarvsobjekt, Sveaborg, till sina
spanska gäster. © 2019 AHEF

Elever tar en rundtur i Belgrad fästning under ett skolbesök. © 2019 AHEF
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Elever besökte Najerá och San Millán och lärde känna den lokala Suso-klostret som är på världsarvslistan. © 2019 FSMC

Ordna ett besök till en eller flera av platserna, gärna enligt deltagarnas önskemål.
Det är bra att planera besöket innan med förhandsuppgifter (t.ex. att söka
information om platsen på webben), uppgifter att utföra på plats (t.ex. frågor
om platsen, att be deltagarna leta efter vissa drag eller föremål på platsen,
att teckna eller mäta delar av platsen, att undersöka faunan, intervjuer med
människor där) och uppföljningsuppgifter (t.ex. diskussioner om upplevelsen,
olika övningar). Om platsen redan är känd för en del av deltagarna kan de dela
med sig av sina kunskaper och minnen.

Deltagarna kan också intervjua sina syskon, föräldrar, mor- och
farföräldrar, fastrar, morbröder, lärare eller andra äldre medlemmar i
samhället om deras viktigaste lokala kulturarvsplatser – även platser
som inte längre finns – och sedan berätta om detta för de andra.
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Att skapa lokala kulturarvsstigar
Fråga deltagarna om exempel på viktiga kulturarvsplatser och detaljer om
varför de är viktiga. Det kan handla om officiellt erkända kulturarvsplatser
eller sådana som har en viktig lokal betydelse, såsom en stor sten i skogen
som alla barn känner till och passerar på vägen till skolan, en gammal kvarn
osv. Deltagarna delas sedan in i små grupper och skapar en kulturarvsstig.
Deltagarna väljer vilka lokala platser eller viktiga ställen de vill ta med på
stigen och tar reda på mer information om platserna på webben, genom att
besöka platserna och/eller genom att intervjua folk som vet mera om dem.
Utifrån sina efterforskningar beskriver deltagarna kort de valda platserna
och skapar en ”webbstig”, t.ex. med Google My Maps eller liknande. När
kulturarvsstigarna är färdiga kan alla grupper gå på varandras stigar. Även
lokala skolor, deltagarnas familjer och andra invånare på orten kan bjudas in
att gå stigarna.

Stigen kan också skapas på en tryckt karta eller så kan deltagarna
rita egna kartor.

Deltagarna kan också skapa en frågesport om platserna. Frågorna
kan läggas till på ”webbstigen” eller placeras ut som skriftliga frågor
på platserna.
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Finska elever beundrar bergslandskapet i La Rioja i Spanien. © 2019 FSMC

Ridklubbens stall i Grocka, Serbien, är en viktig fritidsplats för lokala ungdomar.
Finska ungdomar besökte också stallen under ett skolbesök. © 2019 AHEF

Finska elever tog sina spanska och serbiska gäster till bastu och simma. Här är
elever i Hirvijärvi. © 2019 AHEF

Kanoner på Sveaborg är av intresse för både finska och spanska ungdomar. © 2019
AHEF
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Världsarvsplatser
Berätta om idén med världsarvsplatserna för deltagarna. UNESCO utser
världsarvsplatserna eftersom dessa monument, platser eller områden har
en kulturell, historisk, vetenskaplig eller annan betydelse för alla människor
kollektivt UNESCOs världsarvsplatser är skyddade av internationella avtal.
Det kan vara gamla ruiner, byggnader, städer (eller delar av städer), landskap
(öknar, skogar, öar, sjöar osv.), monument mm. Be deltagarna att använda
UNESCOs världsarvslista för att hitta världsarv från sitt land och andra länder.
Deltagarna delas in i par eller små grupper och väljer en plats som de är
särskilt intresserade av, och lär sig mera om den på webben. Till sist skapar
de affischer, PowerPoint-presentationer eller videor om temat och presenterar
sina fynd för de övriga deltagarna.

Deltagarna skapar en frågesport (med hjälp av Kahoot! eller
liknande) om kulturarvsplatserna. Exempelfrågor: Vilket land har flest
kulturarvsplatser? I vilket land ligger Sveaborg? osv.

Suso- och Yuso-klostrarna i San Millán de la Cogolla, La Rioja, Spanien har varit
UNESCOs världsarv sedan 1997.
© 2019 FSMC

Sveaborgs sjöfästning har varit ett världsarv sedan 1991.
Bild: Unsplash/Julius Jansson.
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Liverpools hamnområde har varit ett världsarv sedan 1997. Bild: Unsplash/Jean Carlo Emer.

Dolomiterna i Italien. Bild: Unsplash/Valdemaras D.

•
•
•

UNESCOs världsarvslista
UNESCO – världsarv i ungdomarnas händer (på engelska)
Kahoot!
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Immateriellt kulturarv
Kulturarv är inte bara monument och samlingar av objekt. Det omfattar
traditioner eller levande uttryck som ärvs ned av förfäder och förs vidare till
nästa generation, exempelvis muntliga traditioner, scenkonst, social praxis,
ritualer, festligheter, kunskaper och färdigheter som gäller naturen och
universum eller kunskap om och färdigheter i traditionellt hantverk.
Förståelse för det immateriella kulturarvet i olika samhällen underlättar
möten med människor från olika kulturer, minskar de kulturella fördomarna,
uppmuntrar till interkulturell dialog och ökar den ömsesidiga respekten för
andras sätt att leva. Genom att lära sig om andra kulturer och deras arv lär sig
människor även om sig själva och sin kulturella identitet.

Ungdomar bakar kanelbulle över öppen eld © 2019 AHEF

I Lojo lärde finska och deras spanska gäster att dansa jenka. © 2019 AHEF
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En Flamenco Festival-poster från 1970. Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía, Spain. Bild: Europeana.
Licens: kan användas i undervisningssyfte.

Slavski kolac bakad av elever från Winellska skolan i Kyrkslätt för firandet av serbiska Slava. © 2019 AHEF

Elever gör sina egna fjäderpennor på Tavastehus slott. © 2019 AHEF
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Be deltagarna att i mindre grupper eller alla tillsammans ge exempel på
immateriellt kulturarv som är lokalt, regionalt eller nationellt. En del kan
koncentrera sig på mattraditioner, andra på festivaler osv. För att utveckla
övningen till ett större projekt kan små grupper välja immateriellt arv om vilket
de ska skapa en PowerPoint-presentation eller affisch. De kan exempelvis
lära sig uppföra en traditionell dans, laga till en traditionell måltid, fira någon
högtid såsom fastlagen, besöka en hantverksverkstad mm.
Eller också kan deltagarna göra en förteckning över immateriellt kulturarv
från andra kulturer och länder.

Bjud in någon som utövar kulturarv lokalt för att lära ut sina
färdigheter till deltagarna. Eller också kan du ta med deltagarna på
ett besök hos någon som utövar ett kulturarv lokalt.

Visa deltagarna en lokal festivalkalender som elever skapat inom
Heritage Hubs som inspiration för deras presentationer.

Du kan också använda Heritage Hubs- postrar i bilagan 4
som inspirationskälla. Posterna innehåller det kulturarvet som
projektdeltagare har valt ut.

•
•

Heritage Hubs Kalender för Najerillafestivalen (på engelska)
Unesco - Vad är immateriellt kulturarv? (på engelska)
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RIKTLINJER FÖR KULTURARV
Med riktlinjer för kulturarv avses de frågor som hänger ihop med att definiera
kulturarv på olika nivåer – individuellt, lokalt, nationellt, internationellt och
universellt. Fokus för den här sessionen ligger även på olika typer av kulturarv,
hoten mot kulturarvet och policyer för att bevara det. Även begreppet
europeiskt kulturarv behandlas.
”Kulturarv är en gemensam resurs och det allmänna bästa. Det är vårt
gemensamma ansvar att värna om vårt arv. […] Europas kulturarv, såväl
materiellt som immateriellt, är vår gemensamma rikedom – vårt arv från
tidigare europeiska generationer och det vi lämnar efter oss till kommande
generationer. Vårt kulturarv och hur vi bevarar och värdesätter det är en viktig
faktor i fastställandet av Europas plats i världen och dess attraktionsförmåga
som en plats för boende, arbete och besök. […] Bevaring och stärkande av
kulturarv riktar sig alltmer till hela kulturella landskap i stället för enskilda
platser, och arbetet blir mer människoorienterat. Förr försökte man skydda
arvet genom att isolera det från vårt dagliga liv. I dag fokuserar vi på att göra
arvet till en del av lokalsamhället. Platserna ges nytt liv och en ny betydelse som
motsvarar dagens behov och bekymmer. Digitalisering och webbtillgänglighet
möjliggör nya former av engagemang och öppnar nya inkomstströmmar.
E-inlärningsverktyg ger vidare tillgång till kulturellt innehåll i hemmen, på
skolor och universitet, och låter människor skapa, återanvända och ge värde
åt innehållet. Detta gör även att de kulturella samlingarna blir värdefullare.
Kulturarvsplatserna blir allmänna utrymmen som producerar både socialt
och miljömässigt kapital. Städer och regioner med kulturarvsplatser blir
drivkrafter för ekonomisk aktivitet, kunskapscentrum, fokuspunkter för
kreativitet och kultur, platser för samhällelig och social interaktion – i korthet
skapar de innovation och bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt,
i enlighet med 2020 strategin för EU.” (Kommissionens meddelande till
Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén och Europeiska regionkommittén).

•

•
•

Communication from the Commission to The European Parliament,
The Council, Th e European Economic and Social Committee and The
Committee of the Regions. Towards an integrated approach to cultural
heritage for Europe.  Brussels, 22.7.2014  COM(2014) 477 final. European
Commission.
European Year of Cultural Heritage 2018
Commission SWD - European Framework for Action on Cultural Heritage
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Värdebaserade riktlinjer för kulturarv
“Våra elever insåg att kulturarv inte nödvändigtvis är
något gammalt, utan något som är viktigt för dem själva.”

Elever från Hakkala skolan i Lammi valde innebandy som sitt kulturarv, som är populärt lokalt. Här spelar dem innebandy med sina spanska gäster. © 2019 AHEF

Börja med slutsatserna från övningen Definition av kulturarv (Aktivitet 1 i
Session 1) och utvidga diskussionen genom följande frågor:
F: Vem bestämmer om ett visst föremål utgör kulturarv?
S: En person eller en grupp identifierar värde i ett föremål och bevarar och
delar spontant med sig av det till nästa generation. Offentlig spridning genom
olika metoder gör det till en del av kulturarvet.
F: Varför är kulturarvet så viktigt för oss?
S: Kulturarv har kulturella, sociala, estetiska, historiska, vetenskapliga,
ekonomiska och rekreativa värden som påverkar människors liv positivt:
kulturarvet kan vara viktigt för att skapa, komma fram till och bekräfta ens
identitet, det är en samling kunskaper, en viktig resurs för ekonomisk tillväxt,
sysselsättning och social sammanhållning, en inspirationskälla för tänkare
och artister, en drivkraft för våra kulturella och kreativa industrier.
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F: Varför är det viktigt att lista ett visst kulturellt föremål eller fenomen som
ett kulturarv?
S: Det är viktigt att identifiera, studera, respektera och dela vårt kulturarv för
att skydda, bevara och föra det vidare till kommande generationer. Vi bevarar
vårt kulturarv genom kunskap, bevaring, kommunikation och delning.

•

Communication from the Commission to The European Parliament,
The Council, The European Economic and Social Committee and The
Committee of the Regions. Towards an integrated approach to cultural
heritage for Europe.  Brussels, 22.7.2014  COM(2014) 477 final. European
Commission.
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Bevarande av världsarv – vykortsuppgift
Förbered 10 kopior av samma vykort, som visar ett världsarvsobjekt från
UNESCOS lista över världsarv i fara. Hälften av vykorten ska vara söndriga
på olika sätt, för att illustrera konsekvenserna av några av de hot som är
påtagliga för materiellt kulturarv: fysisk skada, föroreningar, skadedjur,
översvämning och brand. Dela upp deltagarna i grupper och ge varje grupp
ett söndrigt och ett helt vykort. Be varje grupp att uppskatta hur mycket det
trasiga vykortet minskar i värde jämfört med det hela vykortet på en skala från
1 till 10. Resultaten presenteras i ett diagram, som blir en prioriteringslista för
bevarande. Inled en diskussion om alternativ för hur man kan hantera risker
och förebygga skador. Deltagarna blir medvetna om olika hot som materiellt
kulturarv står inför och de potentiella förlusternas omfattning, och förstår
varför förebyggande krävs.
Den här uppgiften är en variant av vykortsuppgiften Agents of deterioration
(nedbrytande faktorer) som utvecklats av International Centre for the Study
of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM).

F: Kan kulturarv försvinna? Vilka är de viktigaste hoten?
S: Trots alla åtgärder för att skydda och bevara   finns det alltid hot som
äventyrar kulturarv:

Exempel på kort som används i övningen (Agents of deterioration). © 2015 K. Frangova, ICCROM internationella sommarskola för konserveringsstudenter i 2015.
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F: Hur bevaras och upprätthålls kulturarv över generationer?
S: Immateriellt kulturarv, såsom traditioner, seder och bruk, hantverk
och konstnärliga kunskaper och uppträdanden, bevaras genom att det
dokumenteras och upprätthålls genom utövning och social inlärning från
generation till generation. Det bevaras även genom materiellt kulturarv
som hör till samma kulturella kontext. Tillsammans ger dessa ett komplett
spektrum av kulturella upplevelser.
F: Vem ansvarar för vården av kulturarvet?
S: Skyddet av kulturarv på listan regleras i den nationella lagstiftningen och
internationella stadgar och konventioner.

•
•

Kan kulturarv försvinna?
Vad kan vi göra för att bevara det och öka kännedomen om det?

•

UNESCOs lista över hotade världsarv (påengelska)
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Kompass för hållbar utveckling
Immateriellt kulturarv spelar en viktig roll som stöd för hållbar utveckling.
Men vad betyder hållbar utveckling i praktiken? Hur kan vi bättre beakta den
när vi arbetar med immateriella traditioner? Använd det speciellt utformade
verktyget, Kompass för hållbar utveckling, för att utforska det här ämnet.
Kompassen hjälper deltagarna att utforska kopplingarna mellan hållbarhet
och immateriellt kulturarv, och utgör dessutom ett stöd i diskussioner om
och analyser av olika dimensioner av hållbar utveckling i förhållande till
immateriellt kulturarv. På kompassen har de fyra dimensionerna av hållbar
utveckling (ekologi, ekonomi, samhälle och kultur) delats upp i åtta kategorier.
Under varje kategori finns tre frågor, det vill säga totalt 24 frågor, som styr
diskussionen om ämnet.

Kompass för hållbar utveckling © 2019 AHEF
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Hur används kompassen?
1. Välj ett fenomen eller en aktivitet som du är intresserad av och som hör till
det immateriella kulturarvet.
2. Titta på de ämnen som står ytterst på kompassen.
3. Välj en kategori och utforska frågorna. Försök att vara vidsynt och undvika
självklara svar.
4. Utforska så många ämnen som du vill. Vilka nya idéer (1–3) skulle du kunna
omsätta i praktiken? Om du anser att relevanta frågor saknas, kan du skapa
fler frågor. Skriv ned de nya frågorna.
Verktyget finns tillgängligt för nedladdning som en kostnadsfri pdf-fil på
svenska. Verktyget är en del av genomförandet av UNESCO:s konvention
om skydd av det immateriella kulturarvet i Finland. Det utvecklades som
en del av projektet Nordliga dimensionens kulturpartnerskap: “Skapa
nya hållbarhetsmetoder – tvärsektoriell kreativitet i en tid som präglas av
klimatförändring”. Gruppens deltagare representerade Museiverket, Centret
för konstfrämjande, Finland Future Research Centre vid Åbo handelshögskola,
Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Folkmusikinstitutet och Humap.
•

Kompass för hållbar utveckling
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Kulturarvspolitik
Se UNESCOs video The Value of Heritage med deltagarna och diskutera
ämnet till exempel baserat på följande frågor:

-

Hur skulle det kännas om ditt kulturarv förstördes?
Är kulturarv politiskt? Om ja, varför och på vilket sätt?
Varför är en del (vanligen minoriteters, urinvånares etc.) kulturella
traditioner förbjudna och får inte något stöd i vissa länder?
Varför tar man under krig medvetet sikte på och förstör kulturarvsplatser?
Exempelvis Stari Most/Mostar-bron i Bosnien och Herzegovina och olika
kulturarvsplatser i Syrien.
Är allt kulturarv värt att skyddas?

Stari Most /Bron i Mostar i Bosnien och Hercegovina.
Bild: Unsplash/Steph Smith.

•
•

Syriska Palmyra. Bild: UNESCO.
Licens Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO.

UNESCO video The Value of Heritage
Europeana Exhibition Heritage at Risk
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Lägga fram förslag på kulturarv till UNESCOs lista
Den här uppgiften baseras på UNESCOs konvention från 2003 om skydd av
immateriellt kulturarv. Målet med konventionen är att skydda immateriellt
kulturarv, öka kännedomen om det och dess betydelse, öka respekten för
mångfalden i det immateriella kulturarvet och säkerställa dess fortsatta
förnyelse och överföring till framtida generationer. UNESCO upprätthåller
även den representativa förteckningen över mänsklighetens immateriella
kulturarv, inklusive element av immateriellt kulturarv som upptagits på listan.
För närvarande omfattar listan fler än 500 element från hela världen.

Finsk bastu blir förslag till UNESCOs förteckning över immateriella kulturarv. © 2019 AHEF
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Dela upp deltagarna i mindre grupper och be dem diskutera fram ett
kulturarvselement (nationellt eller annat) som de skulle lägga fram som
förslag till UNESCOs lista. Alla grupper förbereder en 3–5 minuter lång
presentation till stöd för sin ansökan. Ansökan kan vara en kort PR-video, en
muntlig presentation, en PowerPoint-presentation – formatet kan bestämmas
i början av uppgiften. När presentationerna är klara, presenterar alla grupper
sina ansökningar för de övriga deltagarna. Slutligen ska deltagarna rösta
fram den ansökan som var mest övertygande i att kulturarvselementet ska
tas upp på UNESCOs lista. Alternativt kan aktivitetsledaren eller -ledarna fatta
beslutet.
Övningen är baserad på en liknande uppgift som utvecklades av Museiverket
och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland under upphovsrättslicens CC
BY 4.0. De ursprungliga uppgifterna är på finska och svenska.
•
•

UNESCO list of intangible cultural heritage
Purpose of the list of intangible cultural heritage
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ATT
TOLKA
KULTURARV
“Det här projektet förhöjde verkligen
elevernas deltagande.”
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Kulturarv är levande, föränderligt och under konstant utveckling. Varje
generation tolkar och förnyar det befintliga kulturarvet och skapar sina egna
traditioner. Kulturarv har alltid rest i tid och rum, och omtolkas på nya platser
och i nya kontexter. I dag, när människor och idéer konstant och snabbt
rör sig över landsgränser och kontinenter, sker cykeln av omtolkning och
omskapande emellertid allt snabbare. Som ett resultat av detta är kulturarv i
allt större utsträckning universellt samtidigt som det är och förblir lokalt och
nationellt.

KULTURARVETS FÖRFLUTNA, NUTID OCH FRAMTID
Följande inlärningsuppgifter uppmuntrar elever att beakta förhållandet
(sitt eget och andras) till kulturarv och stöder deras engagemang och
interaktion med kulturarv på nya och djärva sätt. De lockar fram kreativiteten
i kulturarvsprocesserna genom att uppmuntra till nya sätt och former av
uttryck, presentation och tolkning av kulturarv.

Berätta historien om ett valt kulturarvsfenomen
I den här uppgiften får deltagarna utforska det förgångna, nutiden och
den potentiella framtiden för det valda kulturarvsfenomenet. De spårar hur
detta kulturarv har utvecklats och tolkats genom tid och rum. Övningen
uppmärksammar det valda kulturarvsfenomenet och återspeglar den
tidpunkt i historien då det uppstod, som ett kulturarv som lever och utövas
i dag och som ett fenomen som kommer att omtolkas av andra i framtiden
och omformas genom den föränderliga kulturen och världen.
Be deltagarna att i par eller mindre grupper välja ett kulturarvsfenomen
som de känner till väl. Ge varje grupp ett A3-papper och be dem att
skriva ned namnet på det valda kulturarvsfenomenet som rubrik högst
upp på pappret. Be dem skriva tre underrubriker sida vid sida under
huvudrubriken: det förgångna, nutid och framtiden. Be deltagarna diskutera
följande frågor och skriva ned sina tankar under de relevanta rubrikerna.
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DET FÖRGÅNGNA:
- Vad är ursprunget till det här kulturarvet?
- Vilka element, aktiviteter, idéer etc. förknippades med kulturarvet i det
förgångna?
- Hur utövades detta kulturarv?
- Vem var det som utövade detta kulturarv?
- Var och när utövades detta kulturarv?
NUTID:
- Lever detta kulturarv ännu i dag?
- Vilka element, aktiviteter, idéer etc. är viktiga för detta kulturarv i dag?
- Hur utövas detta kulturarv?
- Vilka utövar detta kulturarv?
- Var och när utövas detta kulturarv?
- Har detta kulturarv några utmaningar i dag? Vilka?
FRAMTIDEN:
- Hur kan detta kulturarv ha utvecklats och omtolkats?
- Vilka element, aktiviteter, idéer etc. kan vara förknippade med kulturarvet?
- Utövas detta kulturarv ännu i framtiden?
- Vilka utmaningar stöter detta kulturarv på i framtiden?
- Vilka skulle möjligen utöva detta kulturarv i framtiden?
- Var och när utövas detta kulturarv?
Be till slut deltagarna att beakta stabilitet och förändring.
- Vilka synliga förändringar har kulturarvet genomgått mellan det förgångna
och framtiden?
- Vad har kvarstått oförändrat?
- Hur har detta kulturarv omtolkats med tiden?
Dessa tankar kan skrivas ned på den nedre delen av pappret.
När man utforskar det valda kulturarvets potentiella framtid öppnar sig också
möjligheter att diskutera vilka typer av utmaningar som kulturarvet kanske
kommer att stå inför inom en snar framtid eller längre fram i tiden, och varför
något skulle göras eller om någonting alls kan göras för att hjälpa till att
skydda kulturarvet.
Till slut presenterar alla deltagare sitt kulturarv – dess förgångna, nutid och
framtid – för de övriga deltagarna. Alternativt kan de lägga ned mer tid på
uppgiften och även skapa en presentation i form av en affisch, tankekarta,
PowerPoint, video etc. om sitt kulturarv och dess resa från det förgångna
genom nutid till framtiden.
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Elever från Winellska skolan bjöd sina serbiska gäster på Luciafirandet i maj.
© 2019 AHEF

Finska elever visar sina serbiska gäster hur man spelar Mölkky. Det var en
överraskning att det är ett bekant spel också i Spanien.
© 2019 AHEF

Välj ett ämne att diskutera med gruppen och låt sedan gruppen göra
uppgiften tillsammans.

Denna uppgift och det tillhörande materialet har utvecklats av Museiverket
och Föreningen för kulturarvsfostran i Finland under upphovsrättslicens CC
BY 4.0. Den ursprungliga uppgiften är på finska och svenska.
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Videor om Heritage Hubs
Som en del av projektet Heritage Hubs fick elever i Finland, Serbien och Spanien
skapa videopresentationer om kulturarv som de ansåg vara meningsfullt och
viktigt. Varje skola skickade sin video till sin partnerskola i en av de andra
länderna. Därefter bekantade sig eleverna med de andras kulturarv, tolkade
kulturarvet och presenterade sedan sin tolkning.
Börja med att presentera några eller alla videor på Heritage Hubs YouTubekanal för deltagarna och uppmuntra dem att diskutera videorna och kulturarvet
som presenteras. Se nedan för exempel på frågor.

F: Vilken typ av kulturarv presenteras i videorna?
S: Mattraditioner (korvapuusti/örfil, Víedo Rioja), musik och dansfestivaler
(Mokranjac, dansen Najerilla, dansen Anguiano), traditioner, seder och bruk
(Slava, bastu, vinframställning), spel och lekar (rota, mölkky, innebandy,
Stafettkarnevalen), natur (våtmarken Hatlamminsuo, vinlandskap), byggd
miljö (Felix Romuliana, Scriptorium, Madrid på 1700-talet).
S: Gammalt och modernt, alla utövas än i dag.
S: Finskt (våtmarken Hatlamminsuo, bastu, kanelbulle, spelet mölkky,
innebandy), finlandssvenskt (Stafettkarnevalen), serbiskt (Slava, Felix
Romuliana, det romerska spelet rota, Mokranjac) och spanskt (dansen
Najerilla, Víedo Rioja, Scriptorium, dansen Anguiano, vinlandskap och
-framställning, kvinnliga artister under barocken, livet i Madrid på 1700-talet).
Däremot återfinns många av dem på andra ställen i något annorlunda format
(t.ex. är mölkky väldigt likt franska pétanque) eller så utövas de också på
andra ställen (t.ex. spelas mölkky också i Frankrike och Belgien).
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Vinframställning är en central del av vardagen för elever i La Rioja, Spanien
© 2019 FSMC

I Madrid bekantade eleverna sig med Marcela de san Félixes livet.
© 2019 María Luengo.

Elever från Harju skolan valde kanelbullar som sitt eget kulturarv. © 2019 AHEF
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F: Känner man till dessa kulturarvsföremål, fenomen eller seder på andra
ställen?
S: Ja, till exempel finns det bastur och våtmarker utanför Finland, vin framställs
överallt i världen, mölkky och innebandy är kända och spelas i länder utanför
Finland, bullar som liknar kanelbullar bakas i alla de nordiska länderna och
förmodligen annanstans också, romerska kulturarvsplatser återfinns i Europa,
Asien och Afrika.
F: Vad säger det oss att samma eller liknande kulturarv även finns på andra
ställen?
S: Kulturarv har alltid rest i tid och rum. Precis som människor och information
rör sig, rör sig också kulturarv. Kulturarv är sällan statiskt, utan folk formar
och tolkar det i nya kontexter, tider och rum, så att dess form förändras.

-

-

Varför tror du att eleverna har valt dessa specifika ämnen som kulturarv
som är viktigt för dem? Uppmuntra deltagarna att tänka på ländernas
historiska kontext samt barnens och de unga människornas vardagsliv
och levnadsmiljöer.
Vad skulle du välja som ett för dig viktigt kulturarv?
Vilket kulturarv känner du redan till? Hur känner du till det?
Finns det något kulturarv som du aldrig hört talas om?

Därefter ska deltagarna utifrån sina intressen välja en video, bekanta sig
närmare med ämnet och göra sin egen tolkning av kulturarvet. Deras tolkning
är inte avsedd att vara en rekonstruktion av det ursprungliga kulturarvet och/
eller videon, utan deltagarnas egna idéer bör komma fram i deras tolkningar.
Presentationsformen behöver inte vara densamma som i videon. Till exempel
kan deltagarna presentera kulturarvet genom drama eller musik. Uppmuntra
deltagarna att utforska likheter med deras eget kulturarv och använda dessa
element i sina tolkningar. Till slut kan en uppvisning, utställning eller liknande
anordnas där de får visa upp sina kulturarvstolkningar för de andra.
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I Anguiano, Spanien, lär unga människor den lokala
Anguiano-dansen med träben Anguiano från äldre
generationer. © 2019 FSMC

Finska och serbiska elever och deras familjer firar serbiska ”slava” och bryter slavski kolac -brödet.
© 2019 AHEF

Du kan också använda Heritage Hubs- postrarna i bilagan 4.

•

Heritage Hubs videor gjorda av elever
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KULTURARV OCH GRÄNSER
När vi utforskar kulturarvet som koncept och processer, är det viktigt att
även beakta huruvida det finns gränser för skapande och distribution av
kulturarv. Syftet med denna session är att introducera idéer om hur kultur(er)
distriburerar sig över olika platser, och om sociala och kulturella samband i
den moderna världen som starkt återspeglas i dagens europeiska kulturarv.
Insikt om hur relativ ”annanheten” är inom kultur är en viktig faktor i tolkningen
av kulturarv.

Preah Viheartemplet vid gränsen mellan Thailand och Kambodja Bild: Wikimedia Commons/D. Garbrecht. Licens: fri användning.
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Vad är ”vårt” kulturarv?
Den här aktiviteten fokuserar på vissa viktiga aspekter gällande identitet och
identitetsprinciper inom ämnesområdet kulturarv. Ställ följande frågor för att
skapa öppen diskussion med deltagarna.

-

Vem definierar vilket kulturarv som är viktigt?

-

Vem är ”vi” när vi diskuterar ”vårt” kulturarv?

Inga specifika svar behöver ges. Tanken är snarare att leda diskussionen mot
förståelse för kulturarvets sociopolitiska karaktär, att definieringen av ”vårt”
kulturarv är ett medvetet val, som visar kulturarvet ur ett specifikt perspektiv
och ofta utesluter en stor grupp människor (minoriteter, landsbygden, romerna
etc.) eller förbiser interkulturella kontakter och överlappningar av kulturella
uttryck i olika kontexter.
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Immateriellt kulturarv i och bortom Europa
I den här aktiviteten utforskar deltagarna exempel på europeiskt kulturarv och
världskulturarv, och jämför dem med sitt eget kulturarv och sina personliga
upplevelser av kulturarv. Använd UNESCOs lista (på webben) över immateriellt
kulturarv som källa för uppgiften. Listan inkluderar exempel från de flesta länder
i världen på immateriellt kulturarv som har upptagits på UNESCOs officiella
lista. Det går (till exempel) att bläddra i listan efter land och typen av kulturarv,
och varje kulturarvsobjekt presenteras i form av text och videomaterial. Listan
är inte uttömmande, och det rekommenderas att du även utnyttjar andra
resurser och källor för att utforska den kompletta variationen och mångfalden
av kulturarv runtom i världen. Be deltagarna (individuellt, i par eller i grupper)
bläddra igenom UNESCOs lista och leta fram ämnen eller element som de
redan är bekanta med. Uppmana dem att välja ett kulturarvsobjekt och skapa
en affisch, en PowerPoint-presentation eller liknande om det. Presentationen
bör innehålla beskrivningar samt svar på följande frågor:
-

Kulturarvsämne och ursprungsland (såsom anges i listan)?
Vilket är det här kulturarvets ursprung?
Vad är bekant och obekant med detta kulturarv?
Har jag upplevt ett liknande kulturarv eller en liknande tradition i mitt eget
land/samhälle eller någon annanstans? Beskriv likheterna och skillnaderna.
Hur och varför har detta kulturarv utvecklats över tid och rum? Om möjligt,
spåra förändringarna.

Tanken är att titta på det valda kulturarvet ur olika perspektiv och reflektera
över det utifrån personliga erfarenheter. Alternativt kan aktivitetsledaren på
förhand välja ett ämne att diskutera med gruppen och genomföra samma
uppgift.

Stickning och virkning är populära traditioner runt om i världen.
Bild: Unsplash/Marat Gilyadzinov.

En ung flicka spelar harpen.
Bild: Unsplash/Heidi Yanulis.
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Nederländerna är känd för sina traditionella kvarnar.
Bild: Unsplash/Cynthia De Luna.

Katalanska mänskliga torn i Spanien har varit på UNESCOs världsarvslista sedan
2012. Bild: Unsplash/Angela Compagnone.

UNESCOs världsarvsförteckning innehåller en mängd dockteatrar.
Bild: Unsplash/Sagar Dani.

Variation:
Dela upp deltagarna i två eller fler grupper, beroende på antalet. Ge grupperna
i uppgift att välja ut två kulturella seder eller objekt från olika länder för vilka
de sedan ska hitta på ett hypotetiskt gemensamt ursprung. Teserna som de
kommer fram till om länkarna mellan dessa seder/objekt kan presenteras
på kreativa sätt – de kan rita, skriva, sjunga, dansa eller förklara kopplingen
muntligt.
Som ett resultat kommer deltagarna att förstå de gemensamma dragen
i kulturer runtom i världen. De kan även hitta likheter och förstå deras
gemensamma ursprung.

Vad kan vi lära oss av kulturarv från andra länder/kulturer?
•
•

UNESCO list of intangible cultural heritage
UNESCO video “Dive into intangible cultural heritage”
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KULTURARV UNDER ARBETE
Tolkning av kulturarv handlar i allra högsta grad om kreativt modernt gensvar
på ärvda kulturella uttryck från det förgångna. Å andra sidan skapas nytt
kulturarv varje dag, och det är viktigt att identifiera dessa fenomen som
inlärningsmöjligheter i sin egen rätt, liksom som sociala och kulturella
processer. Barn och ungdomar är inte bara passiva mottagare, utan deras
aktiva deltagande i och åsikter om kulturarv är av yttersta vikt för skapandet
av en mer hållbar nutid och framtid. Väsentligt för dessa processer är att
identifiera vad barnen och de ungar anser vara viktigt kulturarv och vilket
kulturarv de vill upprätthålla och föra vidare. På samma sätt är tolkning och
nyskapande av kulturarv viktigt för att säkerställa en pluralitet och mångfald
av identiteter och kulturella uttryck på lokal, nationell och europeisk nivå.
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Skapa och omskapa vårt europeiska kulturarv
För att yngre europeer ska kunna identifiera sig med Europa och med varandra,
måste de få bidra till (om)skapandet och utvecklingen av Europas framtid.
Uppmana deltagarna att diskutera i smågrupper om vad de tror kunde vara
europeiskt kulturarv som förenar folk i olika delar av Europa. Till en början kan
övningen vara svår. Deltagarna kämpar ofta med att komma på någonting som
kan förena Europa, eftersom de automatiskt koncentrerar sig på de element
som separerar och skiljer oss från andra, såsom religion, språk osv. Uppmana
därför deltagarna att gräva djupare. Till exempel kan hälsningar se ut på olika
sätt (handskakning, kindpussar etc.), men hälsningen i sig är en gemensam
sed. Fotboll spelas i de flesta europeiska länderna, även om andra sporter
kan vara viktigare. Den här uppgiften kan också vara rolig. Det föreslagna
kulturarvet behöver inte redan finnas. Uppmana deltagarna att visualisera
hur de skulle vilja att framtidens Europa ser ut och att skapa nytt kulturarv
eller omtolka befintligt kulturarv så att det passar detta framtida Europa.
När grupperna har valt sitt kulturarv, be dem att göra en affisch och hålla en
1–3 minuter lång presentation om varför deras – befintliga eller påhittade –
kulturarv ska vara ett gemensamt europeiskt kulturarv. Om gruppen vill, kan
de rösta på det kulturarv som de vill ska väljas som nytt europeiskt kulturarv.

Kommer robotik att bli ett europeiskt kulturarv i framtiden?
© 2019 AHEF

Kan innebandy förena ungdomar över hela Europa?
© 2019 AHEF

Ordmolnet innehåller eTwinning-lärares förslag till ett eventuellt gemensamt europeiskt kulturarv. © 2019 AHEF
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Tolkningsprojekt
I den här aktiviteten väljer deltagarna (individuellt, i par eller i grupper) ett
kulturarvsfenomen som de är intresserade av. Det valda kulturarvet kan redan
vara bekant för dem eller någonting nytt som de får ta reda på. Tanken är
att omtolka, anpassa och förnya det valda kulturarvet till ett format som gör
att deltagarna kan identifiera sig själva med de nya tolkningarna. Exempel:
deltagarna lär sig en lokal traditionell dans och gör sin egen version av den
och ber en lokal dansare lära dem dansen eller lär sig den från en YouTubevideo; deltagarna återanvänder traditionella mönster från bonader och andra
textilier i nya kontexter, såsom graffiti; deltagarna uppfinner och lagar rätter
som är fusioner mellan traditionella recept och smaker och/eller ingredienser
från andra matkulturer. Vilket ämnet än är, uppmana deltagarna att uttrycka/
uppträda/presentera sina tolkningar av kulturarvet på olika kreativa sätt.

I Madrid spelade eleverna en scen ur Sor Marcela de San Félix’s liv, som i målningen
av Ignacio Suarez Llanos. © 2019 María Luengo.

•
•
•
•
•

En fotografisk kopia av originalmålningen.
Bild: Wikimedia Commons/Ignacio Suárez Llanos.

Vad är det valda kulturarvets historia?
Hur kan vi berätta den historien? Är den enkel att förstå för alla?
Vad kan vi lära oss av den här historien?
Förändras fenomenet i sig när vi lägger till element etc.?
Hur mycket kan förändras – finns det någon gräns?
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Anguiano-dansa med träben i Spanien.
© 2019 AHEF

Vi har också träben i Finland, men eleverna har inte tidigare dansat med dem.
© 2019 AHEF

Vi har också träben i Finland, men eleverna har inte tidigare dansat med dem.
© 2019 AHEF

Stafettkarnevalen i Grocka, Serbien i april 2019.
© 2019 AHEF
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ATT
DELA
KULTURARV
“Den här typen av projekt ger
eleverna väldigt mycket. […] Det är
fantastiskt hur de lär sig av varandra
[…]. Dessutom får eleverna se att vi
på många sätt är olika, men ändå
lika. Det breddar perspektiven för
hur du ser världen, vilket är oerhört
viktigt i dag.”
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I och med att det är ett medium för kultur, kan kulturarv vara ett viktigt sätt
att lära sig om andra kulturer och en representant för social och kulturell
sammanhållning. Samtidigt är kulturarv ett ständigt föränderligt fenomen,
som konstant omskapas och överförs genom tid och rum. Kulturarv
motsvarar på många sätt historieberättande som ett mänskligt sätt att bevara
och föra vidare universella värderingar eller särskilda kulturella fenomen och
beteenden, och ger kulturell uthållighet.
Många kulturarvsobjekt och kulturella seder i Europa har gemensamma
rötter även om deras nuvarande former kan variera stort i hur de ser ut.
Att upptäcka gemensamma nämnare är en viktig förenande faktor och
att identifiera skillnader kan hjälpa oss att förstå intra- och interkulturella
processer historiskt och i nutid. Kulturarv är ett kraftfullt verktyg för att ta itu
med svåra sociala problem och kan till och med erbjuda en lösning, likaså
kan en lösning bli ett kulturarv. Det grundläggande sättet att dela kulturarv är
samma sätt som det upprätthålls på – kulturella överföringar generationer
emellan och intragenerationellt, mellan jämnåriga och genom olika typer av
sociala relationer och interkulturella kontakter. Mer komplexa rekonstruktioner
av kulturarv genom tolkning medför mer komplexa behov av delning. Detta är
en social lärprocess och något som kräver flera perspektiv och en mångfald
av former.

VARFÖR DET ÄR VIKTIGT ATT DELA
“De lär sig om andra kulturer, språk och om sig själva, och
när de lär sig om andra länder, lär de sig också om sitt
eget land. Och de ser att vi har många saker gemensamt.
Det handlar om att lära sig nya saker, om att lära sig nya
färdigheter inför framtiden.”

För att förstå delning av kulturarv på ett omfattande sätt, är det viktigt
att börja med att förklara varför det överhuvudtaget bör delas. Det har
framkommit att kulturarv kan uppfattas och användas som ett medium eller
en kommunikationskanal, och det är inte alltid uteslutande förknippat med
påtagliga aspekter.
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Kulturell överföring – viskleken
“Det bästa med projektet var att vi lärde känna nya
människor. Och hur den spanska kulturen skiljer sig från
den finländska. Det var kul att ha de spanska deltagarna
här och lära dem om vår kultur.”
Ett objekt ”överförs” genom att viska en berättelse om objektet mellan ett antal
deltagare i en rad. Ge den första personen i raden ett objekt och visa dem en
skriftlig beskrivning av objektet. Be dem att viska berättelsen till nästa person
i raden, så att de andra deltagarna inte hör något och fortsätter berättelsen
med objektet som är relaterat till den. Den andra personen i raden överför
sedan berättelsen och objektet till den tredje personen på samma sätt och så
vidare. När berättelsen har nått halvvägs utmed raden ska du ”stjäla” objektet,
så att resten av raden endast har tillgång till den viskade berättelsen om
objektet. Be de återstående deltagarna att fortsätta leken. När leken är slut,
ska den första och den sista i raden skriva ned sina respektive versioner av
berättelsen på separata blädderblock, utan att prata eller diskutera, rådgöra
eller titta på varandras berättelser eller den ursprungliga skriftliga versionen av
berättelsen. Placera de två blädderblocken sida vid sida och läs sedan upp den
ursprungliga berättelsen. Uppmana till diskussion och analys av skillnaderna
mellan att ha objektet och inte ha det, att höra en hel betydelsefull historia och
att endast höra delar av den.
Deltagarna kommer att förstå utmaningarna med intergenerationell överföring
av kultur och betydelsen av materiellt kulturarv som ett vittne till det förgångna
och dess historia.
Variationer:
a)
Den sista deltagaren i raden utesluts och får endast objektet som
tidigare ”stals” från en av ”generationerna” – de ombes sedan berätta vad de
kan om objektet, innan de två versionerna av den överförda berättelsen skrivs
ned på blädderblocken.
b)
Man kan låta objektet följa med hela vägen i överföring och sedan kan
en jämförelse göras mellan de två alternativen.
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Studenter vid en trasig telefon. © 2015 A. Nikolić

Den här aktiviteten har utvecklats av A. Nikolić som ett didaktiskt verktyg inom
forskningsprojektet The Role of artefacts in cultural transmission (rollen som
artefakter spelar i kulturell överföring).
•
•
•

Hur kan kulturarv fungera som ett sätt att kommunicera och förstå?
Finns det jämförbara/liknande kulturarvsobjekt i vår egen omgivning? Vad
kan vi lära oss av detta faktum?
Hur överförs, bevaras och upprätthålls det från generation till generation?
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HUR MAN DELAR
“Det var roligt att göra videor. Jag tror att alla tyckte om
det.”

Delning av kulturarv grupper emellan kan genomföras genom personlig kontakt
eller virtuell kommunikation. I Heritage Hubs fick de deltagande skolgrupperna
en möjlighet att lära sig om sin partnerskolas kulturarv i dess faktiska kulturella
kontext, vilket genererade en unik, multisensorisk upplevelse. Personlig kontakt
var dock inte alltid möjlig, så en av kärnidéerna i projektet var att uppmana till att
använda virtuella plattformar och olika digitala verktyg för att dela kulturarv på
webben, särskilt via sociala medier. Alltmer sofistikerade digitala verktyg för lärande
och delning kommer ut varje dag och sociala nätverk är redan nu de dominerande
källorna för information, särskilt bland ungdomar. Det blandade sättet att närma
sig delning som introduceras här baseras på inlärningspreferenserna bland
deltagarna i Heritage Hubs – det är en blandning av klassrums-, utomhus- och
digitala aktiviteter.
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Direkt erfarenhet av delning av kulturarv
Deltagarna får stifta direkt kontakt med delning av kulturarv. Detta kan
vara att besöka ett världsarvsobjekt eller ett museum med en bevarad
kulturarvskontext, som kan utforskas handgripligen. Det kan även vara en
session med någon som utövar kulturarvet och kan demonstrera en tradition
eller en sed. Det rekommenderas att man bekantar sig med båda sätten för att
till fullo uppskatta fördelarna med delning av kulturarv i en kontext i verkliga
livet eller genom direkt kontakt med materiella föremål.

Finska och spanska ungdomar besöker Riihimäkis glasbruk.
© 2019 AHEF

Elever övar medeltida handskrift och illustration på Yuso-klostret
i San Millán, Spanien. © 2019 AHEF

Elever från Winellska skolan i Kyrkslätt tog sina serbiska gäster att bekanta Porkalas
sovjethistoria i Museet Degerby Igor. © 2019 AHEF

I Serbien besökte Heritage Hubs -elever Belgrads fästning och Kalemegdan park.
© 2019 AHEF
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Intergenerationellt kulturarv
Be deltagarna att välja ett kulturarvsämne som de är intresserade av och
sedan kontakta den äldre generationen (mor-/farföräldrar, mostrar/fastrar,
morbröder/farbröder, äldre i samhället, andra lokala personer etc.) och
intervjua dem om det valda ämnet. Vilka är deras första minnen av kulturarvet?
Hur länge har de utövat kulturarvet? Vem lärde dem om kulturarvet? Varför har
de upprätthållit kulturarvet? Etc. Beroende på ämnet kan de be de intervjuade
att lära dem hur man utövar kulturarvet. Deltagarna kan även skapa videor
eller videodagböcker, som dokumenterar processen.
Variation: Deltagarna väljer ett kulturarvsämne eller -fenomen från en annan
kultur och tar kontakt med representanter för den kulturen för att ta reda på
mer om det valda kulturarvet. Detta är en särskilt bra uppgift att utföra i en
multikulturell grupp, skola etc. där deltagarna kan ta kontakt med varandra,
dela sitt kulturarv och lära känna varandra bättre.

F: Hur överförs kultur?
S: Vertikalt från generation till generation, horisontellt jämnåriga emellan;
det förekommer även indirekt överföring, som återspeglas i formella
utbildningssystem.

Tvätta kläder i 1903-stil.
© 2016 Ilana Rimón / Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.
Strax bakom hörnet -projekt.

Den äldre generationen lär den yngre generationen att sy i 1900-talets stil.
© 2016 Ilana Rimón / Föreningen för kulturarvsfostran i Finland.
Strax bakom hörnet -projekt.

70

Förklarande videor
Ge deltagarna en kort text om ett invecklat ämne, som inte är kopplat till
kulturarv (det kan vara om vetenskap, konst, utbildning etc.) och instruera
dem att läsa upp det. Visa därefter en förklarande video om samma ämne
från TED-Ed eller en liknande källa. Uppmana dem att diskutera skillnaderna
mellan de två formaten av samma historia, med syfte att identifiera fördelar
och nackdelar med båda. Sedan visar du dem tre förklarande videor från det
didaktiska Heritage Hubs-paketet. En diskussion med liknande frågor inleds,
med syfte att upptäcka fördelarna med multimedia och historieberättande
när man lär sig om kulturarv.

•
•

Vilket av kommunikationsverktygen är det enklaste att använda för att
dela kulturarv? Vilket är mer anpassat till kulturarvsberättelserna?
Vilka verktyg kan kombineras för att berätta en historia

En scen från ett orkestrion-videoförklaring (whiteboard-animation). © 2019 UDC

•
•

Animerade förklarande videor på TED-Ed.
Heritage Hubs förklarande videor.

71

Dela projekt
“Det kändes som vårt projekt.”
Föreslagna delningsprojekt består av två delar: en utställning av personliga
objekt och en workshop om digitala presentationer. För den första delen av
uppgiften ska du uppmana deltagarna att skapa en samling av personliga
objekt, som de tar med sig hemifrån. Varje ägare presenterar biografin för
objekten genom att föreställa varje objekt och berätta historien som om de
vore objektet ifråga.
Slutligen röstar deltagarna på de tre bästa/mest intressanta/mest läsbara
objekten och deras historier, som sedan delas på en lokal skola/kommunal
utställning. En mindre samling objekt kan väljas ut för rundvandring som
studiesamling till en annan stad/region eller ett annat land.
I den andra delen av uppgiften delar du upp deltagarna i grupper om tre eller
fyra personer. Be dem sedan att arbeta med alla de tidigare insamlade
objekten. Uppgiften går ut på att identifiera den mest tillförlitliga uppsättningen
format och verktyg för att berätta ett objekts historia, eller de kulturella seder
som det representerar, på ett heltäckande sätt oberoende av språk eller andra
barriärer. Uppmana grupperna att välja ut medföljande verktyg, som stödjer
. Varje
berättelsen genom andra media, genom transmedialt berättande
grupp skapar en kort video/animering, infografik eller någon annan digital
presentation med hjälp av webbresursguiden i bilaga 2.

•
•
•

•
•
•
•

Vad betyder de kulturarvsobjekt som vi har valt ut?
Vilka är de bästa metoderna för att dela kulturarvsobjektet genom olika
media/plattformar?
Vill vi utöva/återuppföra det själva (spela instrument, skådespela/rollspela
seder, dansa, läsa, använda artefakter, demonstrera traditioner/seder, laga
mat, bära kläder...) och spela in det i digitalt format eller använda olika
resurser?
Vilka digitala format kan vi använda (bilder, fotografier, förklara på en
whiteboardtavla, göra ett animerat eller icke-animerat kollage, tecknad
film, kartor, AR-appar...)?
Hur kan vi organisera och berätta en historia om vårt kulturarvsobjekt
baserat på transmediala principer?
Vilka resurser (material och utrustning) behöver vi till vårt produktionsprojekt?
Hur kan vi organisera tidshantering och gruppuppgifter i vårt arbete?
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En samling av elevernas personliga saker.
© 2015 A. Nikolić.

Eleverna är klädda, redo att spela och filma en scen från Sor Marcela de San Félix liv, inspirerad av målningen av Ignacio Suarez Llanos.
© 2019 AHEF
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Skapa ett videoprojekt om kulturarv
I Heritage Hubs skapade de deltagande eleverna videor om det kulturarvsämne
som de hade valt. Videoproduktion (välja ämne, planera manus, filma och
redigera videon etc.) som ett sätt att lära sig och arbeta på fick väldigt mycket
positiv feedback från både elever och lärare. Eleverna rapporterade att det
var särskilt spännande, roligt och motiverande att göra egna videor. Lärarna
rapporterade att videoproduktionen särskilt effektivt stödde elevernas
motivation, deras aktiva engagemang och deltagande.
Be deltagarna välja ett kulturarvsämne som de är intresserade av och/eller
anser vara viktigt. Om deltagarna har tidigare erfarenhet av videoproduktion
eller redigering, och klarar av att arbeta förhållandevis självständigt med
forskningen om kulturarvsämnet, kan de arbeta i mindre grupper. Annars
är det bättre att arbeta i en större grupp och dela upp uppgifterna mellan
deltagarna. Först ska deltagarna ta reda på mer information om sitt ämne.
Tanken är att berätta en historia om det här kulturarvet med en video. Sedan
ska de bestämma sig för det bästa sättet att berätta den här historien i en
video. Deltagarna kan även titta på Heritage Hubs videor som skapats av
eleverna för inspiration om hur man skapar en kulturarvsvideo. Därnäst skriver
deltagarna ett manus och planerar videon samt inspelningen och redigeringen
av videon. Ju mer detaljerat manuset är, desto enklare är det att spela in och
redigera videon. Om deltagarna inte redan har tillgång till programvaror för
videoredigering (t.ex. iMovie), finns kostnadsfria programvaror för redigering
på webben. När videon är klar, kan ni anordna en premiär med popcorn och
läsk.

Svenska Yle intervjuar elever i Slava-firandet i Wohls Gård. © 2019 AHEF

Elever besöker en studio i Spanien. © 2019 AHEF
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Spanska elever tar selfie i Kiasma i Helsingfors. © 2019 AHEF

Spanska elever i Madrid förbereder sig för att filma kulturarvsvideor. © 2019 AHEF

E-posta era kulturarvsvideor till oss på
info@kulttuuriperintokasvatus.fi för uppläggning på Heritage Hubs
YouTube-kanal, där barn och ungdomar runtom i världen kan titta på
dessa kulturarvsvideor. OBS! Kontrollera att ni har alla nödvändiga
tillstånd för att inkludera barnen och ungdomarna i videorna och
att allt videomaterial som används, inklusive musik, inte omfattas
av upphovsrätt eller att upphovsrätten har betalats om och där det
wbehövs.

I stället för att skapa en video om sitt eget kulturarv, uppmana
eleverna att bekanta sig med andras kulturarv och skapa en
videopresentation om det.

Heritage Hubs videor som eleverna skapat.
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BILAGOR
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BILAGA 1: ORDLISTA
Kulturarv
Kulturella objekt och traditioner av särskilt värde för en individ, en grupp
eller ett samhälle, som nedärvs från tidigare generationer och är värt att
föra vidare till kommande generationer. För att skapa kultur krävs det ofta
att en grupp av människor samarbetar, vilket leder till att kulturarv oftast
associeras med samhällen, oberoende av deras karaktär eller storlek. Den
individuella relationen till kulturarv är också viktig, eftersom tolkning gör att
det individuella kulturarvet ibland blir kollektivt, och det kulturella kulturarvet
ibland individuellt.

Kulturarvsvärde
Orsaken till att kulturarv skyddas och förs vidare över generationer. Värden
kan till exempel vara historiska, vetenskapliga, estetiska, konstnärliga, raritet,
identitet. För en individ kan ett kulturarv även ha ett sentimentalt värde. Den
totala summan av värdena utgör kulturarvets betydelse.

Transmedialt berättande (transmedia storytelling)
En teknik för att berätta en historia med hjälp av flera plattformar och/eller
format, såsom TV, radio, spel, noveller och sociala medier. Det kan vara ett
kraftfullt verktyg, som kommer till sin rätt i den virtuella eller fysiska världen,
eller båda. Transmedialt berättande kan tillämpas på allt som kan ta formen
av en berättelse, inklusive kulturarv.

Blandade lärmiljöer (blended learning)
Väsentligen är detta en hybridform av lärande på webben eller med stöd av
digitala medier å ena sidan, och å andra sidan lärande i situationer där man
möts ansikte mot ansikte. I praktiken finns det inte någon gräns för antalet
plattformar eller format i någondera av dessa två områden.

77

BILAGA 2: RESURSGUIDE PÅ WEBBEN
Referenser
Commission SWD - European Framework for Action on Cultural Heritage:
https://ec.europa.eu/culture/library/commission-swd-european-frameworkaction-cultural-heritage_en
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL
COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. Towards an integrated
approach to cultural heritage for Europe (Mot ett integrerat sätt att närma sig
kulturarv i Europa):
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/publications/2014-heritagecommunication_en.pdf
“Dive into intangible cultural heritage” (dyk ned i immateriellt kulturarv):
https://youtu.be/kuTSC9TB5Ds
‘Europe’s cultural heritage’ toolkit for teachers (Europas kulturarv, verktygspaket
för lärare):
https://europa.eu/learning-corner/sites/teachers2/files/files/eych-2018toolkit-teachers_en.pdf
European Year of Cultural Heritage 2018 (Europaåret för kulturarv 2018):
https://europa.eu/cultural-heritage/european-year-cultural-heritage_en.html
Example photos of European cultural heritage (exempelfoton på europeiskt
kulturarv):
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-kuvat.pdf
Exempelfoton på finskt kulturarv: 1 och 2:
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/images/Kuvat-elävä-perintö-1.
pdf
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/images/Kuvat-elävä-perintö-2.
pdf
Faro Convention (Farokonventionen):
https://rm.coe.int/1680083746
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Heritage Hubs homepage:
https://heritagehubs.eu
Heritage Hubs Najerilla festival calendar (Kalender för Najerillafestivalen):
https://heritagehubs.eu/sharing/ciclo-festivo-en-el-valle-del-najerillatraditional-festivals-in-najerilla-valley-2/
Heritage Hubs förklarande videor:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XNL0xXFW5LQg2xzq3XaVJ_
k3gd2Y1_m
Heritage Hubs-videor skapade av elever:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9XNL0xXFW5JHziM6wZNoBiMdC
VCFn-Zn
Heritage Hubs YouTube channel:
https://www.youtube.com/channel/UCePPezW4Dvs0yr_TG5O6CEg/videos
Information om och uppgifter gällande kulturarv på finska 1 och 2, och på
svenska 1 and 2
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/tehtäväpaketti.pdf
(på
finska)
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-tehtäväpaketti.
pdf (på finska)
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/Uppgiftspaket.pdf
(på
svenska)
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/files/EUROOPPA-tehtäväpaketti_
SV.pdf (på svenska)
Teaching With Europeana:
https://teachwitheuropeana.eun.org
TED-Ed:
https://www.youtube.com/user/TEDEducation/videos
UNESCOS lista över immateriellt kulturarv:
https://ich.unesco.org/en/lists
UNESCOS världsarvslista:
https://whc.unesco.org/en/list/
UNESCOS lista över hotade världsarv:
https://whc.unesco.org/en/danger/
UNESCO - Purpose of the list of intangible cultural heritage (syftet med listan
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över det immateriella kulturarvet):
https://ich.unesco.org/en/purpose-of-the-lists-00807
UNESCO - The Value of Heritage (värdet på kulturarv):
https://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo
UNESCO - What is intangible cultural heritage? (UNESCO - Vad är immateriellt
kulturarv?):
https://ich.unesco.org/en/what-is-intangible-heritage-00003
UNESCO - World Heritage in young hands (världsarv i ungdomarnas händer):
http://whc.unesco.org/en/educationkit/
Kompass för hållbar utveckling:
https://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/assets/kompassi-FINAL.pdf
Wordle:
http://www.wordle.net
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Digitala delningsverktyg

Videor

Windows Live Movie Maker:
h t t p s : // d o w n l o a d . c n e t . c o m / W i n d o w s - L i v e - M o v i e Maker/3000-13631_4-10965753.html
11 Best Free & Open Source Video Editing Software in 2020:
https://itsfoss.com/open-source-video-editors/
DaVinci Resolve 16:
https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve/

Animerade videor

Toontastic 3D | Creative Storytelling App:
https://toontastic.withgoogle.com/
10 Best Free Whiteboard Animation Software for 2020 on Windows and Mac:
https://filmora.wondershare.com/animated-video/best-whiteboardanimation-software.html
Best animation software for kids [2020 Guide]:
https://windowsreport.com/animation-software-kids/

Infografik

Free Online Infographic Maker by Canva:
https://www.canva.com/create/infographics/
Venngage infographic templates:
https://infograph.venngage.com/templates/infographics

Tecknat (seriestrippar)

Create Comics Online | Comix Maker | Comic Strips | Comic Generator:
https://www.makebeliefscomix.com/?utm_campaign=elearningindustry.
com&utm_source=%2F18-freedigital-storytelling-tools-for-teachers-andstudents&utm_medium=link

Interaktiva kartor

NatGeo Mapmaker Interactive:
https://mapmaker.nationalgeographic.org/

Spel och frågesport
Kahoot!:
https://kahoot.com
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BILAGA 3: HERITAGE HUBS REKOMMENDATIONER FÖR
KULTURARVSFOSTRAN
Heritage Hubs teamet har utifrån deltagarrespons och empiriska data
som samlats in under projektet samt genom erfarenheterna från projektet
utarbetat rekommendationer för kulturarvsfostran. Förhoppningsvis kommer
dessa rekommendationer att ge proffs inom pedagogik och kulturarv idéer
för hur de bäst integrerar kulturarv och interkulturell dialog i sitt arbete så
att kulturarvet blir tillgängligt och inkluderande, och ungdomars aktörskap
främjas inom kulturarvsprocesser. Projektet Heritage Hubs pågick i en specifik
kontext, under en specifik period och på givna platser. Alla rekommendationer
kan därför inte tillämpas i nya sammanhang. Inför besluten om vad som ska
inkluderas i de slutgiltiga rekommendationerna valde projektteamet därför ut
specifika aspekter. För det första metoder som är nödvändiga och användbara
inom kulturarvsfostran i dag, för det andra sådana som kan tillämpas rätt
universellt i lokala, nationella eller transnationella sammanhang, och för det
tredje de som fick mest positiv respons från deltagarna. De rekommendationer
som ingår här är av relativt allmän karaktär. De representerar det vi anser
vara rekommendationer inom kulturarvsfostran. Heritage Hubs handboken
för pedagoger ger mängder av praktiska idéer och tips på hur dessa metoder
kan omsättas i praktiken för att uppnå de slutliga målen.

Engagera barn och ungdomar i att fastställa, tolka och omdana kulturarvet
Utgångspunkten för Heritage Hubs var att aktivt inkludera barn och ungdomar
i processen med att fatta beslut om kulturarv de finner meningsfulla och
att stärka deras roll i diskussionen kring kulturarv. Barn och unga är alltför
ofta distanserade och marginaliserade från dessa processer. Deras röster,
synpunkter och idéer hörs sällan i offentligheten – eller så ges de ingen vikt.
Men genom sina val och handlingar kommer den unga generationen som bor
och växer upp i Europa ändå att avgöra vilken roll kulturarvet ska spela i deras
liv, vilka berättelser och traditioner de vill föra vidare, vilket arv de vill omskapa
och vilka typer av nya kulturarv de vill skapa för framtidens Europa. Att de aktivt
deltar i och uttrycker sina åsikter om kulturarvet är mycket viktiga element för
att trygga pluralismen och mångfalden av identiteter och kulturella uttryck
lokalt, nationellt och inom hela Europa, liksom även för att skapa en hållbarare
nutid och morgondag för Europa och dess omvärld. Centralt i dessa processer
är att vi hör och beaktar vad barn och unga anser vara viktigt kulturarv och
vilket kulturarv just de vill bevara och föra vidare. Därför bör barn och unga
ges en aktivare roll på kulturarvsområdet, och möjlighet att uttrycka sina idéer
om kulturarvet individuellt, lokalt, nationellt, inom Europa och globalt. Heritage
Hubs handbok för pedagoger ger många tips på hur detta kan uppnås.
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Egna upplevelser av kulturarv i varierande lärmiljöer
Vikten av och uppskattningen för egna upplevelser av kulturarv framträdde
mycket tydligt i enkäter som utfördes inom Heritage Hubs. Deltagarna satte
stort värde på att själva få uppleva kulturarv: hur det smakar, doftar, känns,
ser ut och låter. De föredrog också varierande lärmiljöer utanför klassrummet,
oavsett om det gällde lokala kulturarvsplatser, museer, vetenskapscentrum,
naturen eller något annat ställe i skolan. Att själva få uppleva kulturarvet hjälpte
deltagarna gestalta begreppet kulturarv, som annars förblir rätt abstrakt. Att få
utforska och omedelbart uppleva hur kulturarv (ens eget och andras) förstås
på andra ställen och att få erfara hur ens eget kulturarv uppfattas av andra,
utmanade deltagarnas fixerade förståelser av kulturarv. För många handlar
kulturarv enbart om något gammalt, grandiöst och statiskt med begränsad
relevans för deras egen vardag. Direkt samspel med sitt eget eller andras
kulturarv däremot vidgade deltagarnas uppfattning om kulturarvet, och ökade
medvetenheten om dess levande, mångformiga, flytande och föränderliga
karaktär: det kan vara gammalt och nytt, materiellt eller immateriellt, litet eller
stort, viktigt för några få eller många osv. Det viktiga är att de upptäckte hur
kulturarv ingår i deras egen vardag och aktiviteter. Kulturarv som är personligt,
och kulturarv som barn och unga blir förtrogna med i sin lokala kontext och/
eller på europeisk nivå, gör det mer sannolikt att de uppskattar det och bär
ansvar för att bevara och värna det.

Gemensamma upplevelser av kulturarv
En av den populäraste och mest minnesvärda upplevelserna bland deltagarna
i Heritage Hubs var kulturarvets sociala och samhälleliga aspekter.
Deltagarna uppskattade att utforska kulturarv tillsammans i små grupper
(helst utomhus), få lära sig om kulturarv från andra eller uppleva kulturarvet
gemensamt – såväl lokalt som nationellt och internationellt. Möten med äldre
generationer (far- och morföräldrar, seniorer i lokalsamhället och så vidare)
och kulturarvsutövare och att få ”lära sig om/föra hantverket vidare” gav
upphov till oförglömliga ögonblick under projektet. Också det att få utforska
kulturarv tillsammans med kompisar på hemmaplan och utomlands skapade
sådana stunder. Dessa sociala och samhälleliga aspekter gav deltagarnas
personliga upplevelser av kulturarv en ytterligare dimension, och gjorde
lärupplevelsen särskilt meningsfull och minnesvärd. Kulturarvet skapade nya
band mellan människor, grupper, lokalsamhällen och större sammanhang.
Inom kulturarvsfostran ger äldre generationers (föräldrar, mor- och farföräldrar,
seniorer osv.) medverkan, kontakter till lokala kulturarvsaktörer och till skolor
lokalt, nationellt eller transnationellt (t.ex. eTwinning) hela upplevelsen djup
och innehåll samtidigt som glädjen och inlärningspotentialen fördjupas.
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Att dela kulturarv
Lärare och elever inom Heritage Hubs påpekade ofta hur viktigt det är att
lära sig om och genom kulturarv för att förstå sin egen kultur och kulturella
identitet. Bekantskap med andra leder också till bättre självkännedom.
Deltagarna var ivriga att både aktivt sprida sitt kulturarv och lära sig om och
av det. Positiv stolthet över det egna kulturarvet förekom ofta, liksom även
en förståelse för betydelsen av att kunna visa upp sin kultur och sitt kulturarv
för andra, såväl fysiskt som på internet. Att dela med sig av kulturarvet på
alla nivåer är ett värdefullt och viktigt redskap för att lära sig om och av sitt
kulturarv. Produktionen av videor om kulturarv är ett särskilt användbart
verktyg för kulturarvsfostran. Videoproduktion gör det nödvändigt att fundera
på och träffa beslut om vad kulturarvet är, vad som är viktigt och varför.
Processen (att välja ämne, göra storyboards och skriva manus, spela in och
redigera videon osv.) är en kollaborativ process som förutsätter teamarbete.
Den ger alla deltagare möjlighet att aktivt engagera sig för och medverka i
produktionen. Resultatet blir en konkret produkt som alla inblandade kan
glädjas åt och med stolthet dela med sig av. Delning gör att materialet sprider
sig bortom kretsen av deltagare och till exempel når deras familjer, vänner och
landsmän. I bästa fall leder processen till en ämnesövergripande lärupplevelse
med multimedieinnhåll. Den skapas av och representerar deltagarna i form av
deras kunskap, expertis, aktörskap och kreativitet. Elever som deltog i Heritage
Hubs rapporterade att det var särskilt spännande, roligt och motiverande
att göra egna videor. Videorna ger dem möjlighet att uttrycka sina egna
åsikter om och visioner för kulturarvet, och understryker hur kulturarvet är
levande, mångfaldigt och återskapande. Att dela kulturarv vidare är också ett
användbart och effektivt verktyg för tvärkulturell och transnationell dialog.

Kulturarv som resurs för kulturell förståelse, respekt och empati
Respons från deltagare i Heritage Hubs tyder på att sociala kontakter till
människor från andra länder och upplevelser av mångfalden av kulturarv varit
en mäktig erfarenhet. Att gå utanför sin bekvämlighetszon och så att säga gå
i någon annans skor blev tidvis emotionellt och rentav överväldigande. Detta
aktiverade deltagarnas kulturella medvetenhet och anpassningsförmåga, vilket
i sin tur förstärktes av upplevelserna. Det utvecklade även deras kulturella, och
personliga, förmåga till empati. Deltagarna rapporterade om att ha övervunnit
tidigare kulturella fördomar och om ökad respekt för jämnåriga och deras
kultur och kulturarv. Utbildning om transnationellt och tvärkulturellt kulturarv
är en värdefull resurs när det gäller att skapa medvetenhet om kulturarv –
nytt och gammalt, nära och fjärran – och dra uppmärksamheten till kulturella
likheter och kontakter. Det utvecklar och främjar ömsesidig förståelse och
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respekt mellan lokalsamhällen, etniska grupper, religiösa samfund och så
vidare, och förbättrar den kulturella toleransen: kulturella skillnader blir något
att bejaka och värdesätta. Sådant fostringsarbete är ett ypperligt verktyg för
att ge Europas barn och ungdomar en positiv inställning och livssyn visavi
deras snabbt föränderliga samhällen.

Kulturarvsfostran i vardagen
Olika utbildningssystem och nationella läroplaner innebär olika typer av
utmaningar för kulturarvsfostran i skolorna. Dessa utmaningar kan handla
om brist på resurser, undervisningsmaterial, tid eller också intresse bland
elevernas lärare. Inom ramen för Heritage Hubs blev det ändå tydligt att det
går att uppnå avsevärd och bestående effekt också med relativt små insatser.
Detta blir möjligt om kulturarvet görs till en synligare – och således ständigt
närvarande – del av skolvardagen genom att kulturarvets vardagliga aspekter,
som redan syns i skolan eller omgivningen, betonas och uppmärksammas.
Det kan handla om årliga besök till kulturarv i trakten (kanske också ett
utfärdsmål som eleverna valt, även om det inte skulle ha stor betydelse
som kulturarv i en vidare bemärkelse), gemensamma festligheter kring olika
traditioner, presentationer av valda kulturarvsfenomen i form av affischer
som hängs upp i skolan, involvering av företrädare för minoriteter från skolan
eller lokalsamhället för att lära andra om minoritetens kulturarv, träning i
traditionella sporter eller sånger från andra kulturer och så vidare. Sådana
aktiviteter kan göras en gång under läsåret eller inkorporeras i skolvardagen.

Dekonstruering av ”vårt kulturarv”
När vi, i egenskap av pedagoger, lärare och föräldrar, talar om ”vårt kulturarv”
måste vi fundera på vem detta ”vi” är. Vems kulturarv avser vi när vi talar om
”vårt” kulturarv? Det finns många minoriteter i Europa – såväl etniska som
språkliga och sexuella – vars röster inte nått debatten om ”vårt kulturarv”
förrän nyligen. De utmanar de etablerade uppfattningarna om kulturarv som
fullbordat, välbekant och välutforskat. Genom att betrakta Europa ur ett
minoritetsperspektiv finner vi också tyst (eller tystat) kulturarv, som det är
nödvändigt att känna till för att kunna skapa ett flerstämmigt och enat Europa.
Det är centralt för dessa processer att barn, unga och minoriteter deltar aktivt
i arbetet med att avgöra vad kulturarvet ska vara och vilket kulturarv de tar till
sig.
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Kulturarv är kul
Sist men inte minst är det kul att lära sig av och om kulturarvet och fundera
på sitt eget förhållningssätt till det! Att dela med sig av och samspela med
kulturarv på nya och djärva sätt är en kreativ process som uppmuntrar till
nya sätt att uttrycka, tolka och framställa kulturarv på nya platser och i nya
kontexter.
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BILAGA 4: VAD ÄR VIKTIGT KULTURARV FÖR DIG?

What is important cultural heritage
to you?

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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Elever från Amorós skolan i Madrid och Miroslav Anticin -skolan i Belgrad
besöker Madrid. © 2019 FSMC
Elever från Hakkala skolan i Lammi, Harju skolan i Lojo och IES Villegas i
Nájera dansar en traditionell spansk dans. © 2019 FSMC
Elever från Dura Jaksic -skolan i Zajecar och Colegio Estudio i Madrid
besöker ett ortodoxt kloster i Serbien. © 2019 FSMC
Elever från CRA Entrevalles i San Milláni och Harjunrinne skolan i Riihimäki
besöker Helsingfors. © 2019 AHEF
Elever från Winellska skolan i Kyrkslätt och Ilija Garasans skolan från
Grocka, Serbien i Porkala © 2019 AHEF
Finska och spanska ungdomar spelar Kulturarv-Kahoot. © 2019 AHEF
Elever besökte det lokala kulturarvet, till exempel den medeltida kyrkan i
Lammi. © 2019 AHEF
Finska och spanska elever dansar en traditionell spansk dans som väljs av
spanska elever som sitt eget kulturarv. © 2019 AHEF
Spanska elever tog sina finska gäster för ett besök till den lokala
kulturarvsområden i La Rioja-bergen. © 2019 FSMC
Spanska studenter utforskar Kalevala-mytologin i Ateneum i Helsingfors.
© 2019 AHEF
Elever lär att baka kanelbullar. © 2019 AHEF
Studenter utforskar Felix Romuliana -ruiner klädda i romerska kläder. ©
2019 UDC
I Zaječar gjorde eleverna sina egna romerska Rota-brädspel, som spelades
tillsammans. © 2019 UDC
Vuotsos sameförening organiserade ett besök till ett kulturarvsobjekt ©
2016 Päivi Makka / Föreningen för kulturarvsfostran i Finland, Strax bakom
hörnet -projekt.
Mods, brittisk subkultur i Sverige. Bild: Europeana. Licens CC BY-NC-ND
4.0.
Kalik, ett danskt punkrockband. Bild: Wikimedia Commons / Johdelounge.
Licens CC BY-SA 3.0.
”Sampos försvar”, Akseli Gallen-Kallelas fresker med motiv från det finska
nationaleposet Kalevala, världsutställningen i Paris 1900. Bild: Europeana.
Licens CC0 1.0.
Ikonen för St. John, Eremit. Bild: Europeana. Licens CC BY-ND 4.0.
Slava är ett serbiskt firande av familjehelgonet. Bild: Wikimedia Commons
/ Goran Andjelic. Licens: fri användning.
Ett mänskligt torn i Barcelona. Bild: Europeana. Licens CC BY-NC-SA 4.0.
Konstklass, Abraham van Strij. Bild: Europeana. Licens CC Public Domain
Mark 1.0.
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Slovenska kor sjunger slovensk poesi. Bild Europeana/Maša Pfeifer. Licens
CC BY-ND 4.0.
Ett exempel på kulturarv-ordmoln sammansatt av Heritage Hubs-elever. ©
2019 AHEF
Kort för europeiska kulturarv. © 2019 AHEF
Gamelan är ett indonesiskt band som består huvudsakligen av olika
slagverksinstrument. Bilden visar miniatyrinstrument från Indonesiens
mest befolkade ö. Bild: Europeana. Licens CC BY-NC-SA 4.0.
Ella i Berlin. Bild: Europeana. Licens CC BY-NC-ND 4.0.
Iberisk skulptur i Porcuna i Spanien 500 f.Kr. Bild: Europeana. Licens CC
BY-NC.
Qal’at al-Bahrain är ett UNESCO världsarv. Bild: Wikimedia Commons/
Martin Falbisoner. Licens CC BY-SA 4.0.
Finska elever presenterar deras UNESCOs världsarvsobjekt, Sveaborg, till
sina spanska gäster. © 2019 AHEF
Läraren berättar om Senatstorgets historia och arkitektur för spanska och
finska ungdomar. © 2019 AHEF.
Studenter tar en rundtur i Belgrad fästning under ett skolbesök. © 2019
AHEF
Elever besökte Najerá och San Millán och lärde känna den lokala Susoklostret som är på världsarvslistan. © 2019 FSMC
Finska elever beundrar bergslandskapet i La Rioja i Spanien. © 2019 FSMC
Ridklubbens stall i Grocka, Serbien, är en viktig fritidsplats för lokala
ungdomar. Finska ungdomar besökte också stallen under ett skolbesök.
© 2019 AHEF
Finska elever tog sina spanska och serbiska gäster till bastu och simma.
Här är elever i Hirvijärvi. © 2019 AHEF
Kanoner på Sveaborg är av intresse för både finska och spanska ungdomar.
© 2019 AHEF
Suso- och Yuso-klostrarna i San Millán de la Cogolla, La Rioja, Spanien har
varit världsarv sedan 1997. © 2019 FSMC
Sveaborgs sjöfästning har varit ett världsarv sedan 1991. Bild: Unsplash/
Julius Jansson.
Liverpools hamnområde har varit ett världsarv sedan 1997. Bild: Unsplash/
Jean Carlo Emer.
Dolomiterna i Italien. Bild: Unsplash/Valdemaras D.
En Flamenco Festival-poster från 1970. Consejería de Cultura,
Junta de Andalucía, Spain. Bild: Europeana. Licens: kan användas i
undervisningssyfte.
Ungdomar bakar kanelbulle över öppen eld © 2019 AHEF
Slavski kolac bakad av elever från Winellska skolan i Kyrkslätt för firandet
av serbiska Slava. © 2019 AHEF
I Lojo lärde finska och deras spanska gäster att dansa jenka. © 2019 AHEF
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Elever gör sina egna fjäderpennor på Tavastehus slott. © 2019 AHEF
Elever från Hakkala skolan i Lammi valde innebandy som sitt kulturarv,
som är populärt lokalt. Här spelar dem innebandy med sina spanska
gäster. © 2019 AHEF
Exempel på kort som används i övningen. © 2015 K. Frangova, ICCROM
internationella sommarskola för konserveringsstudenter i 2015.
Kompass för hållbar utvecklingen. © 2019 AHEF
Stari Most /Bron i Mostar i Bosnien och Hercegovina. Bild: Unsplash/Steph
Smith.
Syriska Palmyra. Bild: UNESCO. Licens Creative Commons AttributionShareAlike 3.0 IGO.
Finsk bastu blir förslag till UNESCOs förteckning över immateriella
kulturarv. © 2019 AHEF
Elever från Winellska skolan bjöd sina serbiska gäster på Luciafirandet i
maj. © 2019 AHEF
Finska elever visar sina serbiska gäster hur man spelar Mölkky. Det var en
överraskning att det är ett bekant spel också i Spanien. © 2019 AHEF
Elever från Harju skolan valde kanelbullar som sitt eget kulturarv. © 2019
AHEF
Vinframställning är en central del av vardagen för elever i La Rioja, Spanien
© 2019 FSMC
I Madrid bekantade eleverna sig med Marcela de san Félixes livet. © 2019
María Luengo.
I Anguiano, Spanien, lär unga människor den lokala Anguiano-dansen med
träben Anguiano från äldre generationer. © 2019 FSMC
Finska och serbiska elever och deras familjer firar serbiska ”slava” och
bryter slavski kolac -brödet. © 2019 AHEF
Preah Viheartemplet vid gränsen mellan Thailand och Kambodja Bild:
Wikimedia Commons/D. Garbrecht. Licens: fri användning.
Stickning och virkning är populära traditioner runt om i världen. Bild:
Unsplash/Marat Gilyadzinov.
Katalanska mänskliga torn i Spanien har varit på UNESCOs världsarvslista
sedan 2012. Bild: Unsplash/Angela Compagnone.
En ung flicka spelar harpen. Bild: Unsplash/Heidi Yanulis.
Nederländerna är känd för sina traditionella kvarnar. Bild: Unsplash/
Cynthia De Luna.
UNESCOs världsarvsförteckning innehåller en mängd dockteatrar. Bild:
Unsplash/Sagar Dani.
Kommer robotik att bli ett europeiskt kulturarv i framtiden? © 2019 AHEF
Kan innebandy förena ungdomar över hela Europa? © 2019 AHEF
Ordmolnet innehåller eTwinning-lärares förslag till ett eventuellt
gemensamt europeiskt kulturarv. © 2019 AHEF
I Madrid spelade eleverna en scen ur Sor Marcela de San Félix’s liv, som i
målningen av Ignacio Suarez Llanos. © 2019 María Luengo.
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En fotografisk kopia av originalmålningen. Bild: Wikimedia Commons/
Ignacio Suárez Llanos. Anguiano-dansa med träben i Spanien. © 2019
AHEF
Vi har också träben i Finland, men eleverna har inte tidigare dansat med
dem. © 2019 AHEF
Stafettkarnevalen i Alberga stadion i maj 2019. © 2019 AHEF
Stafettkarnevalen i Grocka, Serbien i april 2019. © 2019 AHEF
Studenter vid en trasig telefon. © 2015 A. Nikolić
Finska och spanska ungdomar besöker Riihimäkis glasbruk. © 2019 AHEF
Elever övar medeltida handskrift och illustration på Yuso-klostret i San
Millán, Spanien. © 2019 AHEF
Elever från Winellska skolan i Kyrkslätt tog sina serbiska gäster att bekanta
Porkalas sovjethistoria i Museet Degerby Igor. © 2019 AHEF
I Serbien besökte Heritage Hubs -elever Belgrads fästning och Kalemegdan
park© 2019 AHEF
Tvätta kläder i 1903-stil. © 2016 Ilana Rimón / Föreningen
för kulturarvsfostran i Finland. Strax bakom hörnet -projekt.
Den äldre generationen lär den yngre generationen att sy i 1900-talets stil.
© 2016 Ilana Rimón / Föreningen för kulturarvsfostran i Finland. Strax
bakom hörnet -projekt.
En scen från ett orkestrion-videoförklaring (whiteboard-animation). ©
2019 UDC
En samling av elevernas personliga saker. © 2015 A. Nikolić.
Eleverna är klädda, redo att spela och filma en scen från Sor Marcela de
San Félix liv, inspirerad av målningen av Ignacio Suarez Llanos. © 2019
AHEF
Svenska Yle intervjuar studenter i Slava-firandet i Wohls Gård. © 2019
AHEF
Elever besöker en studio i Spanien. © 2019 AHEF
Spanska studenter tar selfie i Kiasma i Helsingfors. © 2019 AHEF
Spanska elever i Madrid förbereder sig för att filma kulturarvsvideor. ©
2019 AHEF
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KONTAKTUPPGIFTER

Vill du veta mer om Heritage Hubs, kulturarvsfostran eller kontakta oss?
Skicka e-post: info@kulttuuriperintokasvatus.fi eller kontakta direkt lokala
koordinatorer:
Kati Nurmi
nurmi.kati@googlemail.com
+358 400 937 081

Aleksandra Nikolić
sashnikolic@gmail.com
+38 164 230 7656

Mariola Andonegui Navarro
mariolandonegui@gmail.com
+34 669 600 050

PARTNERS I PROJEKTET

Association of Cultural Heritage Education in Finland
(samordnare)
Hallituskatu 2 B, 00170 Helsinki, Finland
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi
info@kulttuuriperintokasvatus.fi

Urban Development Centre
Perside Milenković 1, Belgrade
Serbia
https://www.udc.rs
office@udc.rs
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Fundación San Millán de la Cogolla
Plaza del Convento s/n
San Millán de la Cogolla. La Rioja
Spain
www.fsanmillan.es/
fundacion@fsanmillan.es

VITECO elearning solutions
37 Mario Sangiorgi street
95129 Catania (Italy)
https://www.vitecoelearning.eu/en/
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