
Kulturarvet är en del  av våra l iv  på många ol ika sät t .  Som ett  led
i  utarbetandet av kul turarvsstrategin bjuder v i  in sammanslut-
ningar runt om i  Finland för at t  fundera på kul turarvets f ramtid.
Under ledning av undervisnings- och kul turminister iet  har v i
utarbetat  denna diskussionskompass som stöd för arbetet  och för
at t  sammanstäl la tankarna i  workshoppar som behandlar kul tur-
arvet.  Genom att  utnyt t ja diskussionskompassen och skicka
svaren bidrar ni  med värdeful la synpunkter t i l l  s töd för
utarbetandet av kul turarvsstrategin.

Diskussionskompassen kan användas fram t i l l  30.9.2021 .  Svaren
som inkommit  inom utsatt  t id kan utnyt t jas som en del  av
utarbetandet av kul turarvsstrategin.

Kul turarvet är en posi t iv  resurs i  byggandet av en hål lbar f ramtid
som förenar al la.  Kul turarvet har många former och är fu l l t  av
möj l igheter.  Det kan vara mater ie l l t ,  immater ie l l t  e l ler  d ig i ta l t .
Målet  med kul turarvsstrategin är at t  ident i f iera teman och hel-
heter i  kul turarvet som förenar samhäl lets ol ika delområden.
Som ett  resul tat  av strategin har kul turarvet en etablerad rol l  i
samhäl lets,  sammanslutningarnas och indiv idernas verksamhet:
det används och värnas om.

AT

Välkommen med och fundera på kulturarvets framtid!

Utarbetande av
kulturarvsstrategin:
Diskussionskompass för
sammanslutningar



INSTRUKTIONER FÖR
SAMMANSLUTNINGENS
KULTURARVSWORKSHOP

Väl j  t id och plats.  Ordna workshoppen på webben el ler ,  om
situat ionen t i l låter det,  t .ex.  på et t  museum, i  en hobbygrupps
lokaler el ler  på någon annan inspirerande plats:  kafé,
bibl iotek,  gammal byggnad, skogen.. .

Bjud in del tagarna. Skicka redan före workshoppen en
PowerPoint  informat ion om kul turarvsstrategin.   Del tagarna
kan också hänvisas at t  studera sammanfat tning av
bakgrundsutredningen för kul turarvsstrategin.

Väl j  t i l lsammans et t  e l ler  f lera kul turarvsteman som intresserar
er av bi fogade förslag. Som stöd för diskussionen kan ni
utnyt t ja de in ledande frågorna.

Sammanfat ta de vikt igaste resul taten av er diskussion genom
att  svara på de fyra f rågorna om de teman ni  val t .Observera
att  svaren sparas under temat i  webropol  och at t  antalet  ord är
begränsat.  Det lönar s ig för  workshopledaren at t  studera
svarsplat t formen redan före workshoppen. Skicka svaren
senast 30.9.2021  t i l l  undervisnings- och kul turminister iet  v ia
bi fogade länk:
Diskussionskompassen för kul turarvet -  svarsblankett

Vink!
Berätta om deltagandet i 

sociala medier #kulturarv2030
och dela bilder av

workshopparna, material som
anknyter till kulturarvet,

temasammanställningarna osv. Vi
uppmanar er att framföra era
åsikter också i bloggar eller

andra kanaler.
 
 

Tänk ef ter vem som ordnar
och för v i lken grupp. En
workshop kan ordnas av ol ika
sammanslutningar,  t .ex.
regionala och lokala aktörer,
föreningsmedlemmar,
hobbygrupper osv.

https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2
https://link.webropol.com/s/diskussionskompassen


REGIONAL JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING

Inledande frågor:

o Hur kan man bäst f rämja ident i f ier ingen av,  betydelsen för,

bevarandet av och användningen av det lokala och regionala

kul turarvet?

o Vad innebär kul turarvets interakt iv i tet  för  er?

o Hur kan kul turarvets rol l  som lokal ,  regional  och

gränsöverskr idande resurs stärkas?

o Hur formas kul turarvet av at t  många människor har f lera

hembygder?

o Hur kan man med hjälp av kul turarvet stärka en hål lbar

l ivsst i l?

 
Besvara föl jande frågor i  webropol:  

1.  Vad är v ikt igt  för  oss här?

2. Hur borde detta se ut  om t io år?

3. Vem ska göra vad för at t  det ta ska uppnås?

4. Vi lken rol l  har v i  här?

TEMAN FÖR WORKSHOPPARNA 

Välj ett eller flera teman eller en del av temat för
workshoppen. Diskutera till exempel följande frågor:



Inledande frågor:

o Ett  hurudant f ramtidens kul turarv v i l l  v i  skapa i  dag?

o Hur kan vi  göra den hål lbara utveckl ingen t i l l  grund

för al la åtgärder?

o Hur kan förståelse av det för f lutna stärka förståelsen

och skapandet av en hål lbar f ramtid?

o Hur kan kul turarvet förändra värder ingarna och

samhäl let  på vardagsnivå?

o Hur kan kul turarvet ge lösningar när det gäl ler  at t

bygga upp en hål lbarare l ivsst i l?

o Vi lken rol l  har kul turarvet när det gäl ler  at t  möta och

lösa kl imatkr isen?

 

KULTURARVET SOM EN DEL AV
EN HÅLLBAR FRAMTID

Besvara föl jande frågor i  webropol:  

1.  Vad är v ikt igt  för  oss här?

2. Hur borde detta se ut  om t io år?

3. Vem ska göra vad för at t  det ta ska uppnås?

4. Vi lken rol l  har v i  här?



Inledande frågor:

o Hur kan kul turarvets betydelse för  at t  öka förståelsen för det

förf lutna, nut iden och framtiden stärkas yt ter l igare?

o Hur kan kul turarvets rol l  i  utbi ldningen och fostran stärkas?

o Hur kan kul turarvet bidra t i l l  d ia logen mel lan ol ika generat ioner,

kul turel la grupper och vär ldsåskådningar?

o Hur kan kul turarvssammanslutningarnas rol l  i  förmedl ingen av

kul turarvet stärkas?

o Hur kan de unga i  högre grad involveras i  ident i f ier ingen och

def in ier ingen av kul turarvet?

o Hur förändrar digi ta l iser ingen kul turarvet och vi lka möj l igheter ger

digi ta l iser ingen?

o Hur kan kul turarvets rol l  i  när ingsverksamheten och tur ismen stärkas

på et t  hål lbart  sät t?

o Hur kan man på et t  hål lbart  sät t  utnyt t ja det mater ie l la och

immater ie l la kapi ta l  som redan f inns genom att  upprät thål la,  reparera,

värna om och utveckla det?

o Hur kan kul turarvet utvecklas t i l l  et t  f ramtidsarv?

FÖRMEDLING, BEVARANDE OCH
ANVÄNDNING AV KULTURARVET

Besvara föl jande frågor i  webropol:  

1.  Vad är v ikt igt  för  oss här?

2. Hur borde detta se ut  om t io år?

3. Vem ska göra vad för at t  det ta ska uppnås?

4. Vi lken rol l  har v i  här?



Inledande frågor:

o Hur kan man ident i f iera och stödja ol ika

kul turarvssammanslutningar?

o Vi lken betydelse har språket för  ident i teten och kul turarvet?

o Hur ska vi  få många ol ika kul turel la grupper at t  del ta i

ident i f ier ingen och det akt iva bevarandet av kul turarvet?

o Vi lken rol l  kan kul turarvet ha för at t  öka väl färden?

o Hur kan man med hjälp av kul turarvet stärka samhörigheten?

o Hur kan man stärka den kul turel la och sociala hål lbarheten

med hjälp av kul turarvet?

VÄLFÄRD OCH
KULTURELL MÅNGFALD

Besvara föl jande frågor i  webropol:  

1.  Vad är v ikt igt  för  oss här?

2. Hur borde detta se ut  om t io år?

3. Vem ska göra vad för at t  det ta ska uppnås?

4. Vi lken rol l  har v i  här?



EVIDENSBASERAD, TILLFÖRLITLIG
INFORMATION SOM ÄR
BETYDELSEFULL FÖR SAMHÄLLET

Inledande frågor:

o Hur kan man möj l iggöra öppen medborgarforskning i  anslutning t i l l

kul turarvet?

o Hur kan man bäst sammanföra och använda evidens- och

erfarenhetsbaserad kunskap på gräsrotsnivå?

o Hur kan vi  stärka al las möj l igheter at t  få t i l lgång t i l l  kul turarvsmater ia l?

o Vi lken rol l  har den informat ion som tas f ram av minnesorganisat ionerna

som en del  av utveckl ingen av regionerna och branscherna?

o Vi lken rol l  har minnesorganisat ionerna när det gäl ler  at t  ta f ram

ti l l för l i t l ig informat ion och stödja demokrat i  och en stabi l

samhäl lsutveckl ing?

o Hur f rämjar man uppkomsten av kul turarvsinformat ion som är relevant

för samhäl let?

o Hur f rämjar man sektorsöverskr idande forskning, f ramtagning av

informat ion och uppkomsten av gemensam god praxis?

Besvara föl jande frågor i  webropol:  

1.  Vad är v ikt igt  för  oss här?

2. Hur borde detta se ut  om t io år?

3. Vem ska göra vad för at t  det ta ska uppnås?

4. Vi lken rol l  har v i  här?



MER INFORMATION

Före workshoppen kan ni  läsa på Undervisnings- och Kul turminister iets
PowerPoint  informat ion om utarbetandet av kul turarvsstrategin:
Informat ion om kul turarvsstrategin – Undervisnings- och
kul turminister iet  (minedu.f i /sv)

Där ni  h i t tar  mycket mater ia l  för  at t  d iskutera kul turarvet:
Kul turarvsstrategins webbplats – Undervisnings- och kul turminister iet
(minedu.f i /sv)

Kul turarvsstrategi  i  projekt fönstret :  
Kul turarvsstrategi  -  Undervisnings- och kul turminister iet  (minedu.f i /sv)

Därt i l l  kan ni  studera bakgrundsutredningen för kul turarvsstrategin,  
 (Texten är på f inska, men sammanfat tningen är på svenska)
Bakgrundsutredningen för kul turarvsstrategin – Undervisnings- och
kul turminister iet  (minedu.f i )

KONTAKTUPPGIFTER

Kulturråd Mirva Matt i la 
mirva.matt i la@minedu.f i  0295 330 269

Sakkunnig Ri ikka Mäkinen 
r i ikka.makinen@minedu.f i  0295 330 040

Prakt ikant I ina Pajuvuo 
i ina.pajuvuo@minedu.f i  0295 330 447

 

https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM020:00/2021
https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-889-2

