Kulturarvsträdet
• är ett redskap som utformats för att brainstorma kring levande traditioner och
immateriella kultuarv
• används som inspiration för att diskutera vilka levande traditioner som är så
betydelsefulla att man vill att de ska finnas kvar också i framtiden
• kan användas till exempel vid planering av programinslag inom lokalhistoriskt
inriktad verksamhet, eller för att ringa in delar av den lokala traditionen som
många känner varmt för med lokal föreningsverksamhet i åtanke
• inbjuder till diskussioner om kulturuttryck som behöver syliggöras respektive
tryggas - och vad detta kan innebära i respektive fall
• har utvecklats inom Leader-projektet Kulör – Kulturarv som levande österbottnisk resurs, med KulturÖsterbotten, Svenska Österbottens förbund för utveckling och kultur, som projektägare

Inom projekt Kulör använde vi en enorm version av kulturarvsträdet utskrivet i storlek A0. Då placerades lappar i form av äpplen in på aktuell gren. I detta paket ingår en liten version av trädet.

Gör så här:
1. Skriv ut kulturarvsträdet på sid 5 i denna pdf-fil. OBS! Filen är gjord i färg för pappersstorlek
A3. Trädet behöver vara så pass stort för att fungera. De flesta printrar som enbart klarar av
papper i storlek A4 kan dela upp en sådan fil i två papper, som sedan kan monteras ihop.
2. Skriv ut sid 4 i denna fil, den är märkt med ”Domänlappar” (svartvit A4). Klipp ut lapparna
enligt markeringarna.Vi valde att göra ganska långa lappar och rulla kanterna kring en penna
för en tredimensionell effekt.
3. Placera ut domänlapparna på kulturarvsträdets grenar. De fungerar nu som rubriker och
leder tankarna till olika områden inom levande traditioner.
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4. Be deltagarna fundera på frågan ”Vilka levande traditioner är så betydelsefulla för dig att du
vill att de ska finnas kvar också i framtiden?” och skriva ner sina associationer på lappar. Om
du vill kan du skriva ut frågeställningen i A4-format (se sid 3 i denna fil).
5. Deltagarna placerar in sina lappar vid lämplig gren på kulturarvsträdet. Be dem gärna motivera varför de upplever att det utvalda kulturuttrycket är betydelsefullt.
6. Diskutera med varandra och låt er inspireras av de andra deltagarnas förslag!
7. Kulturarvsträdet har också rötter. Be deltagarna fundera på de förutsättnngar som krävs för
att kulturuttrycken ska finnas kvar i framtiden, till exempel tillgång till utrymmen, råmaterial
eller kunniga lärare. Skriv ner på lappar och placera in under trädet.
8. Diskutera tillsammans och fundera på vad som känns relevant att uppmärksamma och hur ni
kan göra detta så att ni stöder traditionen.
9. Om nu hittar något som ni verkligen brinner för: gå till Museiverkets wiki-sidor Levande kulturarv (wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi) och presentera kulturuttrycket i fråga där!

Detta behövs för att använda kulturarvsträdet:
○
○
○
○
○

ett utskrivet kulturarvsträd (pappersformat A3 i färg)
utskrivna och utklippta domänlappar (en svartvit A4)
lappar för deltagarna att skriva på, till exempel post it-lappar
pennor åt deltagarna
en flat arbetsyta stor nog för att kulturarvsträdet samt lappar runtomkring ska ha plats

Detta materialpaket har sammanställts av Johanna Björkholm, KulturÖsterbotten, inom Leaderprojekt
Kulör - Kulturarv som levande österbottnisk resurs - år 2018. Läs mera på www.kulturosterbotten.fi/kulor
och ta del av våra övriga materialpaket.
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Skriv ner ditt val på en lapp och bidra
till kulturarvsträdet!

Vilka levande traditioner är så
betydelsefulla för dig att du vill att de
ska finnas kvar också i framtiden?

Domänlappar

HANTVERKSKUNNANDE
MATLAGNING
TEATER, ROLLER
LEKAR & SPEL
UMGÄNGESFORMER
MUSIK & DANS
KUNSKAP OM NATUREN
MUNTLIG TRADITION
FESTSEDER & RITUALER
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