
Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Börja lektionen med att tillsammans med eleverna undersöka bilderna i EUROPA-paketet. Alla tar varsitt kort med något bekanta, trevligt eller intressant på. Parvis diskussion om vad kortet visar och varför man valde just det. Exemplen som finns på bilderna finns i alla Unescos internationella listor över det immateriella kulturarvet. Mer information, bilder och videor på allt finns på https://ich.unesco.org/en/lists Ett levande immateriellt kulturarv ingår i alla människors vardag och fest. Vi firar valborg och många andra årliga högtider, sjunger i kör, handarbetar, spelar på skolgården och lagar mat enligt olika länders traditioner. Ett levande kulturarv hör till alla former av mänsklig aktivitet. Det innefattar fenomen som bevaras från generation till annan i levande och föränderlig form. I år har kulturarvet särskild vikt därför att vi firar Europaåret för kulturarv 2018, utlyst av Europeiska unionen. Med hjälp av det här paketet vill vi göra de europeiska ländernas immateriella kulturarv mer lättillgängligt för barn och unga.



Hurdant levande 
kulturarv finns i 
Finland eller andra 
europeiska länder? 

Hur syns andra länders 
traditioner i Finland? 

Vilka traditioner är 
gemensamma? 

Vad för skillnader finns 
det i traditionerna?

Stickgraffiti. Bild: Tommi Nummelin
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Utifrån de här frågorna kan du redan börja samtala med dina elever. Med hjälp av bildpaketet kan eleverna finna svar på frågorna ovan, antingen parvis, i små grupper eller hela klassen gemensamt.Bilden visar stickgraffiti. Här kombineras två traditioner: den gamla spetstraditionen och den nyare graffititraditionen. 



• Fester och sedvänjor

• Musik och dans

• Scenkonst

• Muntlig tradition

• Hantverksfärdigheter

• Mattraditioner

• Spel och lekar

• Naturen och
världsalltet

Bilder: Joonas Luukkonen, Mats Tuominen, Jouko Tanskanen / Helsingin kaupunginmuseo, Tuomo Tuomikoski, Michael Holler, Helsingin kaupunginmuseo, Eero Roine, Lasten ja 
nuorten puutarhayhdistys, Rimpparemmi, Cartina/Henrik Kettunen, B. Gliwa, Timo Vuoriainen, Anssi Koskinen  
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Ett levande kulturarv kan till exempel handla om de teman som syns på bilderna. Wikiförteckningen över det levande kulturarvet innehåller gott om exempel på alla temaområden i Finland https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/indexUnder två år har redan över 200 artiklar av 250 olika parter och aktörer samlats i förteckningen.  Bilderna ger exempel på levande traditioner i Finland. Vad har allt detta gemensamt? Immateriellt kulturarv enligt definitionen i UNESCO-konventionenär samtidigt traditionellt, närvarande och levande har överförts från generation till generation och förändrats med omgivningenär engagerande och mångsidigt, och kan härstamma från grannbyn eller andra sidan klotet kan endast vara kulturarv då de lokalsamhällen, grupper eller individer som skapar, bevarar eller förmedlar det identifierar sig med det



I wikiförteckningen över det levande kulturarvet 
insamlas exempel från Finland
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Här är några exempel ur wikiförteckningen över det levande kulturarvet. Vilka av dem är eleverna bekanta med? Vilka känner de inte till?Bekanta er med wikiförteckningen – vad saknas i den? Skulle klassen ha intresse för att göra en egen artikel om något som är viktigt för dem? Läs mer på https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Lis%C3%A4%C3%A4_ilmi%C3%B6/sv�För objekt i wikiförteckningen kan periodiskt ansökas om förtecknande i den Nationella förteckningen över levande kulturarv. För objekten I nationella förteckningen kan man sedan ansöka om förtecknande i Unescos internationella listor. Beslut fattas i bägge fallen av undervisnings- och kulturministeriet på förslag av Museiverkets expertgrupp för det immateriella kulturarvet. Ministeriet har utnämnt totalt 64 objekt i den nationella företekningen: 12 platser 2020 och 52 platser 2017. https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/El%C3%A4v%C3%A4n_perinn%C3%B6n_kansallinen_luettelo/valitut/svMan hittar mycket information på webben till exempel med söktermerna “levande kulturarv nationell förteckning Finland”. Hittar du artiklar om din egen hemtrakt eller bygd?



Unescos konvention om tryggande av det
immateriella kulturarvet

• Den internationella konventionen styr
arbetet för att skydda levande kulturarv
(sedan 2003) 

• Unesco: Förenta nationernas organisation 
för utbildning, vetenskap och kultur

• 180 stater ingår i konventionen

• "Systerkonvention" till 
världsarvskonventionen

• Dess syfte är att främja att levande
kulturarv identifieras, vårdas och skyddas
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Det levande kulturarvet skyddas hos familjer, gemenskaper, föreningar och diverse institutioner.Också stater har velat förbinda sig till att skydda levande traditioner. Den gemensamma konventionen har gjorts inom ramen för Unescos verksamhet. Det är anmärkningsvärt att 180 länder redan har antagit konventionen om immateriellt kulturarv. Endast 17 länder har inte undertecknat den (däribland USA, Kanada, Storbritannien, Australien och Ryssland).Den centrala utgångspunkten för världsarvskonventionen (Unesco 1972) är att världens kultur- och naturarv ska bevaras för kommande generationer. Världsarvslistan har medfört uppmärksamhet för de över tusen byggnader, konstruktioner och naturobjekt som redan tagits upp på listan. Konventionen om och förteckningen över det immateriella kulturarvet fokuserar på levande kulturarv. Immateriellt kulturarv kan skyddas på många sätt. Användning är det bästa skyddet: att man sjunger, dansar, firar högtider, plockar svamp, skidar, skämtar, virkar… Huruvida en tradition går vidare beror i hög grad på familjen och det egna lokalsamhället. Men också olika föreningar, utbildningsanordnare och institutioner spelar en viktig roll. Det krävs undervisning, kurser vid olika läroinrättningar, universitetsforskning och arkivering i museer och arkiv. 



Unescos konvention om tryggande
av det immateriella kulturarvet

• Nästan alla europeiska länder 
ingår i konventionen om 
tryggande av det immateriella 
kulturarvet

• I alla kartläggs det levande 
kulturarvet och skyddsarbete 
bedrivs i vanliga människors 
vardag och fest, inom olika 
föreningar och institutioner

• I nationella förteckningar 
förtecknas exempel på 
traditioner som är viktiga för folk 
– sådana finns redan i alla 
europeiska länder

• Länderna kan lägga fram 
kandidater till Unescos 
internationella listor över det 
immateriella kulturarvet 

Parad med jättar och drakar i Belgien och Frankrike.
.  Bild: Mairie de Douai/ Unesco
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Här finns länkar till andra länders listor http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/unescoskonvention/forteckningar-i-andra-lander På den här kartan kan du bekanta dig med det immateriella kulturarvet världen överhttps://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1FD79FwkU9BEFdtbeHCHGfaUenaA&ll=11.416408924043748%2C-6.080384632812525&z=1Mer information om det portugisiska forskningsprojektet som anknyter till kartan finns på sidan http://review.memoriamedia.net/index.php/map-of-e-inventories-of-intangible-cultural-heritagePå bilden finns jättar som deltar i karnevaler i Belgien och Frankrike (se mer på https://ich.unesco.org/en/RL/processional-giants-and-dragons-in-belgium-and-france-00153).



Regionernas Europa
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Källa: Assembly of European Regions (AER) http://euborders.com/european-regions/Vad är finskt, franskt eller tyskt levande arv? Ofta talar man om traditioner som nationella fenomen. Kartan intill presenterar ett regionernas Europa. Här framgår att också nationalstaterna byggs upp av otaliga mindre områden med sina egna traditioner. Exempelvis en mat- eller festtradition kan se annorlunda ut redan i nästa by. Traditionerna bildar alltså en otroligt brokig mångfald. Dessutom bor det i alla länder människor från olika kulturer. Också Finland är kulturellt pluralistiskt. Utöver infödda finländare finns här gamla minoriteter (finlandssvenskar, samer, romer) och nya minoriteter (bland immigranterna är de största grupperna ryssar, ester, somalier och irakier). Allt det här gör traditionskartan alltmer mångformig. 



Internationella förteckningar över
det immateriella kulturarvet

• Med internationella
förteckningar ger man det
levande arvet synlighet.

• Förteckningarna omfattar redan
över 450 objekt och de 
kompletteras årligen.

• Max ett objekt per land årligen

• Finland har inte ännu några
objekt i förteckningen – vad
borde man föreslå?
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Capoeira/Brasilia, Flamenco/Spanien, De dödas dag/Mexiko, Sandteckningar i Vanuatu, Pekingopera/Kina, Bilder: Unesco
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På bilderna finns det exempel på objekt på Unescos listor: sandritningar i Vanuatu, flamenco från Spanien, De dödas dag i Mexiko, Pekingoperan i Kina och Capoeiran från Brasilien.Länk till Unescos listor https://ich.unesco.org/en/lists. Med sökfunktionen kan du söka objekt enligt land, ämne eller sökord.De länder som ingår i Unesco-konventionen kan föreslå objekt till Unescos listor (max. ett objekt per land och år). Unescos listor är verkliga skattkammare av traditioner. Många av objekten är mycket gamla och traditionella (t.ex. akupunktur från Kina eller yoga från Indien). En del länder har ändå framgångsrikt föreslagit också nyare traditioner (såsom Tysklands kooperativrörelse). Många förslag har tydliga kopplingar till byggande av nationens varumärke och till turism (den franska middagen, ölkulturen i Belgien eller karnevalen i Basel i Schweiz). Traditionerna används också i politiskt syfte och kan ge upphov till konflikter (i fråga om brödtraditionen har Armenien varit i konflikt med grannländerna Azerbajdzjan, Iran, Kazakstan, Kirgizistan och Turkiet). Traditioner bryr sig ändå inte om gränser mellan staterna utan delas ofta av grannländer. Exempelvis är nyårsfirandet Nowruz ett gemensamt objekt för tolv länder. Unesco uppmuntrar dessutom till flernationsförslag. 



Finland nu!
• Wikiförteckningen över det levande kulturarvet 

innehåller 210 artiklar av 250 olika parter på 
fem språk

• Kansallisessa luettelossa 64 kohdetta

• 64 objekt i den nationella företekningen

• Finska elementer på UNESCO-listor

• Bastukultur i Finland (2020)
• Fiolspel i Kaustby (2021)
• Nordiska klinkbåttraditioner (2021)
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Finska elementer på UNESCO-listor är Bastukultur i Finland (2020), Fiospel i Kaustby (2021) och Nordiska klinkbåttstratidioner (2021). Vilka andra objekt borde Finland föreslå? Vad skulle de berätta för resten av världen om Finland?Bastukultur i Finland:�Wikiförteckningen: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/SaunominenUnesco: https://ich.unesco.org/en/RL/sauna-culture-in-finland-01596Elävä perintö Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GLNVP1rPGLkFiospel i Kaustby:Wikiförteckningen: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Kaustislainen_viulunsoittoUnesco: https://ich.unesco.org/en/RL/kaustinen-fiddle-playing-and-related-practices-and-expressions-01683Video: https://www.youtube.com/watch?v=m92COu6LyxE&t=6sNordiska klinkbåttraditioner:Wikiförteckningen: https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Limisaumaisen_puuveneen_veistoUnesco: https://ich.unesco.org/en/RL/nordic-clinker-boat-traditions-01686Video: https://www.youtube.com/watch?v=BS6EggcEZWI&t=148s



Rökbastu från Võrumaa i Estland

• Den traditionella rökbastun är en viktig 
del av vardagen bland folk i Võrumaa

• Till traditionen hör också kunskapen om 
hur basturna byggs och repareras, 
framställningen av bastukvastar och 
köttrökning

• Traditionen ingår särskilt i 
lördagskvällens aktiviteter bland familjer, 
men hör också till festtraditionerna

• Den äldre generationen har ofta ansvaret 
för att värma bastun

• De yngre växer in i traditionen sedan 
barnsben

Bild: NPO Vöro Society VKKF, 2012 / Unesco

Se videon: 
https://youtu.be/3WoIQWWhifY (9:35)
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Estland har fem objekt på Unescos lista över det immateriella kulturarvet. På listan finns blant annat baltiska sång- och danstraditioner, kulturen på Kynö och setukesernas flerstämmiga sångtradition. Dessutom finns rökbastutraditionen i Võrumaa i södra Estland på listan. Då fanns den finska bastutraditionen ännu inte på listan, såutnämningen av rökbastun väckte medieuppmärksamhet i Finland:  "Dög inte den finska bastun?" https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000000841400.html �Utnämningar till Unescos listor är ändå ingen tävling om vem som har den äldsta eller största traditionen. Och det är ingen tävling om vem som hinner först. Det viktigaste är traditionsgemenskapens egen vilja att låta föra in objektet på de internationella listorna, och långsiktigt arbete för att skydda traditionen. Läs mer om rökbastutraditionen: https://ich.unesco.org/en/RL/smoke-sauna-tradition-in-voromaa-00951, Video (9:35), https://youtu.be/3WoIQWWhifY Obs! Videon innehåller nakenhet.��Estlands webbplats för det immateriella kulturarvet: http://www.rahvakultuur.ee/?s=2428 �Estlands nationella förteckning: http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/Bastubadande beskrivs också i Finlands wikiförteckning över det levande kulturarvet.�https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/SaunominenSe också uppgift 3 i Europa-uppgiftspaketet!

https://youtu.be/3WoIQWWhifY


Pizzaiuolo,
konsten att tillreda napolitansk pizza

• Traditionen har rötter från 
1500-talet

• Tillagningen av den 
napolitanska pizzan sker i flera 
steg: degen knådas, snurras i 
luften och gräddas i en 
vedeldad ugn

• I dagsläget jobbar omkring 
3 000 pizzamästare i Neapel 
och de lär ut konsten

• Traditionen förs vidare i 
restauranger, hem och på 
kurser

Bild: Sebillo, 2010/ Unesco

Se videon: 
https://youtu.be/F4LpLfF5U34 (9:25)
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År 2017 fick Italien den napolitanska pizzabakningen införd på Unescos Representativa lista över det immateriella kulturarvet. Pizza bakas och äts överallt. Nyheten om utnämningen spreds överallt, också i Finland. På listan finns till exempel siciliansk dockteater, fioltillverkningen i Cremona och Medelhavsköket, som är ett flernationsobjekt.Video: Art of Neapolitan ‘Pizzaiuolo’ (2017): https://youtu.be/F4LpLfF5U34 (längd 9:25), läs mer om Pizzaiuolo: https://ich.unesco.org/en/RL/art-of-neapolitan-pizzaiuolo-00722Italiens objekt på Unescos lista (15): https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00110&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs

https://youtu.be/F4LpLfF5U34


Mänskliga torn i Spanien

• Att bygga castell, mänskliga torn, har många ägnat 
sig åt i Katalonien i Spanien ända sedan 1800-talet.

• Hundratals människor tränar varje vecka på att göra 
torn och de uppträder under stadsfester 

• I tornen kan många generationer delta och de 
yngsta klättrar högst upp. Tornen kan ha 6–10 
våningar.

• Musik ingår i föreställningen och tornet byggs upp 
till takten av musiken

• Bara genom att regelbundet öva tillsammans kan 
man lära sig konsten. Kunskapen går från 
generation till generation. 

Se videon: 
https://youtu.be/-iSHfrmGdyo (9:53)

Bild: Carles Castro, 2007/ Unesco
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Spanien har redan 20 objekt på Unescos lista: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00069&multinational=3&display1=inscriptionID#tabs �Regionerna i Spanien har stark identitet och sina egna traditioner. Castellen är en katalansk tradition. Video: Human towers (2010), https://youtu.be/-iSHfrmGdyo (längd 9:53), läs mer: https://ich.unesco.org/en/RL/human-towers-00364Också flamenco finns på Unescos lista. Den dansas, sjungs och spelas särskilt i Andalusien. Flamenco är främst romernas tradition. Överallt i Europa är romerna ett minoritetsfolk, och i många länder är deras sociala och ekonomiska position utsatt. Innebörden är därför stor i att flamencon lyftes upp på Unescos listor; detta ökar samtidigt uppskattningen för romska traditioner.I Finlands wikiförteckning över det levande kulturarvet finns en romsk sångtradition, dessutom på romernas eget språk! https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Finitiko_kaalengo_traditionaale_d%C5%Beambibi �https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Suomen_romanien_lauluperinneSe också uppgift 1 och 2 i Europa-uppgiftspaketet!

https://youtu.be/-iSHfrmGdyo


Orgelmusik och orgel
tillverkning i Tyskland

• Orgelmusiken har redan under 
århundraden varit en viktig del av 
Tysklands traditioner

• En orgel byggs för hand på den plats 
där den ska spelas.

• Orgeltillverkningskonsten har byggts 
upp under århundraden i samarbete 
mellan hantverkare, tonsättare och 
musiker. Mästarna lär ut kunskapen 
till följande generation. Den kan 
också studeras vid läroinrättningar.

• Orgelmusik spelas överallt i världen 
vid kyrkoförrättningar, i konserter och 
under kulturevenemang. 

• I Tyskland tillverkas orglar i 400 
verkstäder.

Se videon:
https://youtu.be/ovBBd4l65lI (9:59)

på tyska, textning till engelska

Bild: Dorothea Burkhardt, 2007/ Unesco
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Tyskland har fem objekt på Unescos lista: till exempel Orgelmusik och orgeltillverkningen i Tyskland, kooperativrörelsen och falkenering. Se listan: https://ich.unesco.org/en/lists?text=&country[]=00005&multinational=3&display1=inscriptionID#tabsKooperativrörelsen är en nyare typ av objekt på Unescos listor. Rörelsen binder samman miljontals människor i såväl Tyskland som den övriga världen. Också i Finland finns otaliga andelslag inom olika branscher. Läs mer om orgelmusik och orgeltillverkning på Unescos webbplats https://ich.unesco.org/en/RL/organ-craftsmanship-and-music-01277Här en video om traditionen (9:59) https://youtu.be/ovBBd4l65lI��Tyskland har också en omfattande nationell förteckning på tyska och engelska http://www.unesco.de/en/kultur/immaterielles-kulturerbe/german-inventory.html �Alla 15 delstater i Tyskland upprätthåller sina egna förteckningar över det levande kulturarvet. Från de här förteckningarna kan förslag göras till den nationella förteckningen. 

https://youtu.be/ovBBd4l65lI


Eldfest i Pyrenéerna för att fira sommarsolståndet

• I bergen i Pyrenéerna, som sträcker 
sig från Frankrike och Andorra till 
Spanien, firas en eldfest samma 
dag varje år.

• Eldar görs upp på 
bergssluttningarna och byborna bär 
ner facklor till byarna

• Fackeltåget är en viktig 
övergångsrit för de unga 

• Festen stärker samhörigheten och 
känslan av identitet och kontinuitet

• I festen ingår också dans, musik 
och mattraditioner

Bild: Miqul Gimenez/ Unesco
Se videon: 
https://youtu.be/PcUd9AShVyc (10:12)
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Många traditioner är gemensamma för flera länder, särskilt grannländer. Till exempel ordnas olika typer av bålfester på midsommaren på flera håll i Europa. �I den finska midsommartraditionen ingår bastubad, björkkvistar, magi och nypotatis. Till den finlandssvenska midsommaren hör midsommarstången som man dansar och leker runt om. Samma tradition firas på många olika sätt inom landets gränser. På Unescos listor finns Eldfesten till firande av sommarsolståndet i Pyrenéerna, det vill säga i Spanien, Frankrike och Andorra. En video om firandet (10:12) här https://youtu.be/PcUd9AShVycPå Unescos webbplats finns mer information https://ich.unesco.org/en/RL/summer-solstice-fire-festivals-in-the-pyrenees-01073Se på wikiförteckningen vad det finns om Midsommarstångstraditionen https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Midsommarst%C3%A5ngstraditionenSe också uppgift 1 i Europa-uppgiftspaketet!

https://youtu.be/PcUd9AShVyc


Kärlekslås i Sverige 
och i det övriga Europa

• Genom tiderna har man velat intyga sin kärlek 
genom ringar, inristningar i träd och med 
tatueringar.

• Kärlekslås har redan under århundraden 
hängts upp på olika håll i världen. Traditionen 
har rötter i Asien.

• Under 2000-talet har traditionen blivit 
vanligare i europeiska städer. Lås hängs upp 
på broar som symboler över evig kärlek. Ett 
par hänger upp låset tillsammans och slänger 
nyckeln i det strömmande vattnet. I Asien har 
lås hängts upp i tempel och på heliga berg.

• Traditionen kan också leda till problem: i Paris 
tvingades man avlägsna alla lås från en bro 
för att den inte skulle rasa. 

• Att hänga upp kärlekslås kan också betraktas 
som en form av att ta plats i stadsrummet. 
Det här kan till exempel jämföras med graffiti. 

Bild: Annika Sjöberg, Institutet för språk och folkminnen
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Sverige har ännu inga objekt på Unescos lista, men den nationella förteckningen finns här: http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/levande-traditioner---immateriella-kulturarv-/forteckningen.html Finland och Sverige har många gemensamma traditioner, såsom Lucia, midsommarstången och kaffedrickande. �Sverige har fört in kärlekslåsen i den nationella förteckningen: https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/forslag/2017-02-02-karlekslas Fenomenet är bekant i många länder. Det att en tradition inte är "unik" gör den inte mindre värdefull. Det är faktiskt rätt få traditioner som bara finns i ett land eller i en form. Låsen och att hänga upp lås är sig en mycket materiell tradition. Det som är immateriellt är sederna kring den; att man hänger upp lås intill vatten som en symbol för kärlek. Traditionen går också vidare från en generation till en annan. Traditioner formas och förändras under tidens lopp. Tidigare gjorde man inristningar i träd, nu hänger man upp lås. Vad gör vi om 10 eller 50 år? Se också uppgift 5 i Europa-uppgiftspaketet!



Fördjupa dig i det levande kulturarvet!

Uppgifterna i uppgiftspaketet Det levande kulturarvet i Europa kan användas 
i undervisningen i olika läroämnen för att låta eleverna bekanta sig med fenomenen.

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
http://opi.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/info/opettajalle



Till uppgiftskällorna

• Unescos webbplats för det immateriella kulturarvet
https://ich.unesco.org/

• Unescos listor över det immateriella kulturarvet
https://ich.unesco.org/en/lists

• Wikiförteckningen över det levande kulturarvet 
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/

• Europaåret för kulturarv 2018 
http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/sv/

https://ich.unesco.org/
https://ich.unesco.org/en/lists
https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/
http://www.kulttuuriperintovuosi2018.fi/fi/


Välkommen med i talkoarbetet!

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Se även:http://www.aineetonkulttuuriperinto.fi/sv/index�https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/https://www.facebook.com/elavaperinto/�https://www.youtube.com/channel/UCLHQsHT247LhZ242CeX8HtA
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