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• Kulturarv avser företeelser, fenomen och 

miljöer som ärvts från det förflutna, och som 

människor vill bevara och hålla vid liv samt föra 

vidare till kommande generationer

• Konkret, materiellt kulturarv är till exempel 

betydelsefulla föremål, konst, böcker, 

fotografier, byggnader och landskap

• Immateriellt kulturarv är bland annat seder, 

fester, traditioner, lekar, musik, språk, 

mattraditioner och hantverk

• Man kan också stöta på kulturarv på nätet, till 

exempel i form av spel

• Var och en har rätt till sitt eget kulturarv, men 

också ansvaret för kulturarvet hör till alla

• Kulturarvet förändras med tiden och nytt 

kulturarv skapas hela tiden

Vad är 

kulturarv?



• Kulturarvet hjälper att 

förstå vem jag är och vart 

jag är på väg

• Kulturarvet finns i alla 

människors liv

• Kulturarvet påverkar våra 

egna liv och hurdan relation 

vi har till samhället, miljön 

och andra människor

Jag och 

kulturarv



Varför behövs en kulturarvsstrategi?

• Statsminister Sanna Marins 

regeringsprogram innehåller ett beslut om att 

utarbeta Finlands första kulturarvsstrategi

• Strategin är regeringens plan för hur 

kulturarvet ska tas om hand och användas i 

framtiden

• Man har beslutat att utarbeta strategin 

eftersom det finns många möjligheter i 

kulturarvet:

• Kulturarvet är mångsidigt

• Kulturarvet bidrar till att bygga en hållbar framtid

• Kulturarvet förenar människor på ett positivt sätt



Hur görs strategiarbetet?

• Utbildnings- och kulturministeriets 
projekt har som mål att engagera 
så många som möjligt i att berätta 
vad som är viktigt och värt att 
eftersträva i kulturarvet

• Kulturarvskompassen är ett verktyg 
som gör det möjligt för barn och 
unga att delta och påverka hur 
kulturarvsstrategin utformas

• Kompassen har fem teman som 
man söker svar på genom tre frågor

• Läraren eller klassen skriver sina 
svar på en Webropol-blankett

• Ministeriet läser svaren och beaktar 
dem i strategiarbetet

Foto: Nationalmuseum sommarläger 7. Maija Huitu 2018 / Museiverkets bildbank



Fundera tillsammans först

Vilket kulturarv är bekant eller nära dig?

Hur känner du igen ett kulturarv?

Vilken typ av kulturarv tycker du 
om eller vad är viktigt för dig?



Fem teman 

i kulturarvskompassen



1. Regional jämställdhet 

och likabehandling

• Kulturarvet finns överallt

• Den egna närmiljön, Finland och dess 

olika områden, Europa och hela världen

• Kulturarvet möjliggör känslan att man 

hör hemma någonstans och hittar 

gemensamma saker med andra från 

när och fjärran

• Allt kulturarv är lika viktigt

• Kulturarvet är en rikedom och vi bör ta 

hand om det tillsammans

Foto: Kotka Havsdagar. Topi Leikas 

2018/Museiverkets bildbank



Fundera tillsammans

Hurdant kulturarv identifierar 

du i din egen omgivning och 

hur håller du det vid liv?

Webropol-frågor:

• Vad är viktigt i det här temat?

• Hur bör det här delområdet se ut om tio år?

• Vad kan vi göra själva?



2. Kulturarvet som en 

del av en hållbar framtid

• Växande oro för miljö och 

klimatförändringar

• En tillbakablick i det förflutna ger 

nya idéer för föreställningar om 

framtiden och hjälper till att förstå 

de förändringar som sker

• Nytt sätt att tänka i riktning mot 

hållbara vanor

• Färre nya inköp samt återvinning

• Utnyttjande av hantverk och 

naturmaterial

• Renovering av gamla byggnader 

och möbler
Foto: Odlingstäppa. Laura 

Rautjoki 

2015/Miljöministeriets 

bildbank



Fundera tillsammans

Hur kan vi bidra till en mer 

hållbar framtid genom 

kulturarvet?

Webropol-frågor:

• Vad är viktigt i det här temat?

• Hur bör det här delområdet se ut om tio år?

• Vad kan vi göra själva?



3. Förmedling, bevarande 

och användning 

av kulturarvet

• Vi alla skapar, upplever och värnar 

om kulturarvet

• Kulturarvet lever och mår bra när 

vi förstår, använder och värderar 

det

• Kulturarvet förs vidare från 

generation till generation, från 

människa till människa och från 

en kultur till en annan

• Gemensamma åtgärder och 

internationellt samarbete skyddar 

och bevarar också värdefullt 

kulturarv
Foto: Generationsöverskridande, Teemu 

Kuusimurto/Miljöministeriets bildbank



Fundera tillsammans

Hur kan du värna om och 

använda kulturarvet?

Webropol-frågor:

• Vad är viktigt i det här temat?

• Hur bör det här delområdet se ut om tio år?

• Vad kan vi göra själva?



4. Välfärd och kulturell 

mångfald

• Kulturarv ger välbefinnande 

och styrka för vardagen

• Den skapar och stöder 

gemenskap mellan 

människor

• Kulturarvet ökar förståelsen 

om sig själv, andra 

människor och världen

• Alla har rätt till sitt eget 

kulturarv och allas kulturarv 

är lika värdefullt

Foto: Skejtare i Södervik, Laura Rautjoki/Miljöministeriets bildbank



Fundera tillsammans

Hur kan vi använda kulturarvet 

för att öka samtal och 

förståelse mellan olika typer av 

människor?

Webropol-frågor:

• Vad är viktigt i det här temat?

• Hur bör det här delområdet se ut om tio år?

• Vad kan vi göra själva?



Foto: Ilari Järvinen 2018/Museiverkets bildbank

5. Tillförlitlig information

• Kulturarvet granskas ständigt ur många olika 

perspektiv inom många vetenskapsgrenar

• Information finns bland annat i museer, 

bibliotek och arkiv

• Det finns mycket information av olika slag som 

är tillgänglig på nätet

• Var och en bör utveckla mediekunskap i 

webbmiljön för att identifiera tillförlitlig 

information

• Vi själva är också experter på kulturarv när vi 

skapar, upplever och använder kulturarv

• Det är möjligt att få intressant och användbar 

information om företeelser och fenomen 

genom att bekanta sig med kulturarvet

• Kunskap hjälper till att förstå världen och fatta 

bättre beslut för framtiden

* ‘lama-,



Fundera tillsammans

Var och hur skulle du kunna 

utnyttja kunskap om 

kulturarv?

Webropol-frågor:

• Vad är viktigt i det här temat?

• Hur bör det här delområdet se ut om tio år?

• Vad kan vi göra själva?



Video om kulturarvet:

https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI&t=68s
[Museiverket och Visit Finland 2018]

Webropol-svarsblankett:

https://link.webropol.com/s/barnochunga

Där ni hittar mycket material för att diskutera kulturarvet:

https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin

Länkar

https://www.youtube.com/watch?v=QHHI-t4jepI&t=68s
https://link.webropol.com/s/barnochunga
https://minedu.fi/sv/kulturarvsstrategin
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Webropol-svarsblanketten är öppen

till och med 15.10.2021

Givande diskussioner!


