
 

Vill du vara en Kulturarvsskapare?  
Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige  
Berätta historien om ett föremål och dela den med hela 
Europa – din grupp kan vinna 500 euro!  

 

HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER, SKOR, HISSAR, CHOKLAD,  
CYKLAR, SPEL, BÖCKER, SMYCKEN, PÅSLAKAN, PAPPERSKLÄMMOR…  

År 2015 är temaår för industri- och teknikhistoria i Europa. Industri och teknik utgör en del av 
våra liv eftersom vi dagligen kommer i kontakt med otaliga föremål och varor. Men varifrån 
kommer egentligen alla de saker vi bär med oss eller använder i vår vardag? Och vilka har 
kommit på dem? Bakom varje produkt finns en historia av idéer, planering, material och 
framställningssätt. Vet du vem som har utformat det föremål som är viktigast för dig, eller var 
det har tillverkats?  

Tävlingen Kulturarvsskaparna som pågår fram till i höst, är avsedd att inspirera barn och 
unga att bekanta sig med industri- och teknikhistoria lite mer på djupet. Alla barn och unga i 
Sverige som är födda 1997 eller senare kan delta i tävlingen. Deltagarna ska bilda grupper 
som består av minst två medlemmar. Tävlingen riktar sig till daghem, skolor och 
läroinrättningar, organisationer, församlingar, sammanslutningar, klubbar, kulturinstitut, 
barnkulturcentrum och andra aktörer som ordnar verksamhet för barn och unga. Även 
kompis- och syskongrupper kan delta.  

Tävlingen är en del av de europeiska kulturarvsdagarna, European Heritage Days (EHD) och 
Kulturarvsdagen i Sverige som samordnas av Riksantikvarieämbetet. Här finns anvisningar 
för hur det går till att delta. Senast den 15 november 2015 behöver vi ert tävlingsbidrag. 
 
 
 



 
TÄVLINGSUPPDRAG  
 
1. Välj ett föremål/en produkt  
Fundera på vilka saker som är allra viktigast för er, eller i flitigast användning. Ta reda på 
vilka saker som tillverkas eller har tillverkats nära er. Utforska om det finns överraskande 
händelser eller spännande historier kring någon produkt.  
Välj ut den tekniska pryl eller ett industriellt framställt föremål som ni vill bekanta er närmare 
med och berätta historien om. En sak ni använder dagligen kanske har tillverkats nära er. Ni 
kan också rikta blicken längre bort – mot Europa och världen. 
 
2. Ta reda på dess historia och betydelse  
 
Ni kan till exempel behandla följande ämnen:  
 

• Var, när och hur har föremålet framställts?  
• Varför har föremålet utvecklats?  
• Vem har deltagit i utformningen och tillverkningen av det?  
• Vilka material, färdigheter, anordningar osv. har varit viktiga i tillverkningen?  
• Finns det, eller har det funnits, motsvarande föremål eller produkter?  
• På vilket sätt skiljer föremålet sig från andra liknande?  
• Hur och i vilka miljöer kan föremålet användas?  
• Hur och var använder ni föremålet?  
• Vad betyder den för er, och hur vore ert liv utan den?  
• Vad händer med föremålet när ni inte längre behöver det?  
• Kan föremålet användas även efter att ni inte har behov av det längre?  

 
 
3. Utarbeta ert tävlingsbidrag  
 
Berätta föremålets historia eller hur den blev en del av ert liv. Ni kan berätta om bakgrunden 
t.ex. med fotografier, texter, skisser, målningar, videor, animationer eller en webbsida som ni 
skapat. Ni kan fritt kombinera olika uttrycksmedel för att åskådliggöra historien och förmedla 
den till andra. Om ni har lust kan ni i anslutning till tävlingsbidraget också bekanta er med 
industriella miljöer, yrken och arbetssätt i er omgivning. Bidraget ska dokumenteras i ett 
format som kan laddas upp på webben.  
 
 
4. Ladda upp tävlingsbidraget på webbplatsen European Heritage Days  
 
Tävlingsbidraget skickas in genom att deltagarna laddar upp det på 
www.europeanheritagedays.com, som är en offentlig europeisk webbplats. Varje 
tävlingsbidrag tänder en stjärna på den europeiska kartan på webbsidan, på just det ställe 
där tävlingsbidraget är utfört. Eftersom det är en internationell webbplats, ska bidragets 
rubrik och den första meningen i presentationstexten vara på engelska. I resten av materialet 
kan språket vara svenska eller engelska.  
 
 



Webbplatsen är lätt att använda. Ni beställer själva inloggning genom att registerera er som 
användare direkt på webbplatsen. Det kan ta några dagar för EHD-sekretariatet att 
godkänna er inloggning, så ansök i god tid. 
 
Det lönar sig att bekanta sig med webbplatsen www.europeanheritagedays.com redan när ni 
funderar på hur tävlingsbidraget ska genomföras och läggas upp.  
 
Tävlingsbidragets struktur:  

• Rubrik*  
• Bild och bildtext  
• Presentation av tävlingsbidraget  
• Materialet till själva tävlingsbidraget ”Berätta föremålets historia!”  
• Deltagarnas namn och kontaktuppgifter  

 
*) Varje tävlingsbidrag ska förses med rubriken Cultural Heritage-makers Sweden 2015, 
orten och tävlingsbidragets namn. Namnet på bidraget bestämmer ni själva. Namnet kan 
vara samma som namnet på er grupp (t.ex. Västra Skolan, A-stad). Det bör vara ett unikt 
namn, som inte används av andra. Innan ni laddar upp tävlingsbidraget på på webbplatsen 
bör ni alltså kontrollera att det på er ort inte har lagts upp ett tävlingsbidrag med samma 
namn.  
 

En 4H-klubb i Sundsvall kan till exempel ge följande rubrik:  
a) Cultural Heritage-makers Sweden 2015, Sundsvall, ”Story of my shoes”  
b) Cultural Heritage-makers Sweden 2015, Sundsvall, ”4-H club”  

 
Bild och bildtext  
Ladda upp en bild och förse den med en bildtext. Som bildtext kan ni också använda 
rubriken eller namnet på tävlingsbidraget.  
 
Presentation av tävlingsbidraget  
Inled presentationen med följande mening: “This documentation is our contribution to 
Cultural Heritage-makers 2015 competition in Sweden”. Fortsätt sedan presentationen på 
svenska eller engelska genom att kort beskriva: 

• vad som gjorde att ni tillsammans valde just denna produkt,  
• hur grupparbetet kring tävlingsbidraget utfördes,  
• vad ni lärt er när ni forskat i och skildrat produktens historia. 

 
Materialet till själva tävlingsbidraget kan laddas upp som text-, bild- eller videofiler. Ni kan 
också foga externa länkar till bidraget.  
 
Observera!  
Förse bidraget med deltagarnas namn och kontaktuppgifterna till den person som 
tävlingsresultatet kan skickas till. När ni är klara och har laddat upp materialet på 
webbplatsen, skickar ni även tävlingsbidraget och kontaktuppgifterna per e-post till 
kulturarvsskaparna@raa.se. Skriv tävlingsbidrag och er rubrik i ämnesraden. 
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PRIS  
Representanter från samarbetsparterna för de europeiska kulturarvsdagarna i Sverige 
fungerar som tävlingsjury. Den grupp som juryn väljer ut som vinnare av tävlingen belönas 
med 500 euro. Priset överlämnas till den gruppansvariga, som ska ha fyllt 18 år, eller till den 
person som företräder gruppen (målsman, lärare).  
 
Priset tilldelas en grupp som lämnat in ett tävlingsbidrag som: 
 förmedlar produktens historia på ett mångsidigt, levande och intressant sätt,  
 berättar om produktens bakgrund, men också om nuläget och produktens betydelse,  
 har ett motiverat framställningssätt. 

 
+ Extra plus ges om gruppen också delat med sig av produktens historia till andra än 
gruppens medlemmar, t.ex. genom information, framträdanden, utställningar eller medier.  
 
 
VILLKOR OCH TIDTABELL  
Tävlingen pågår till och med den 15 november 2015. Den vinnande gruppen offentliggörs i 
början av 2016. Priset överlämnas vid tidpunkt efter överenskommelse.  
 
Tävlingsvillkor för de bidrag som sänds in till tävlingen Kulturarvsskaparna:  

- De presentationer som sänds in till tävlingen returneras inte.  
- Deltagarna ger utan ersättning arrangörerna rätt att ställa ut presentationerna 

offentligt och framställa och publicera reproduktioner som kan användas för 
informationsändamål samt för publikationer och utställningar och i annan 
kommunikation.  

- Arrangörerna kan utan särskild ersättning överlåta reproduktionerna till medierna som 
en del av informationen och nyhetsrapporteringen om tävlingen.  

- Upphovsrätten till de presentationer som lämnas in till tävlingen och till idéerna och 
koncepten i presentationerna tillkommer dem som utarbetat presentationerna.  

- Ansvaret för upphovsrätten ankommer på materialproducenterna.  
- Den som lämnar in/offentliggör tävlingsbidraget ska se till att gruppen har 

bildrättigheter och andra tillstånd som hänför sig till barnens och ungdomarnas 
deltagande och till offentliggörandet av bidragen. Bilder och material ska märkas upp 
enligt licensmodellen Creative Commons.  

 
Vi strävar efter att bilder och material ska vara så fritt och tillgängligt som möjligt att använda, 
för att sprida kulturarv till alla. På Riksantikvarieämbetets webbplats kan du läsa om hur vi 
tillämpar bildlicenser enligt Creative Commons. Se www.raa.se/om-webbplatsen/bildlicenser. 

 
 
ARRANGÖRER  
Tävlingen Kulturarvsskaparna är en del av de europeiska kultarvsdagarna, European 
Heritage Days, och Kulturarvsdagen i Sverige och arrangeras av Riksantikvarieämbetet i 
samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas samarbetsråd. Vid 
eventuella frågor kontakta: 
 



Riksantikvarieämbetet 
Agneta Gardinge, nationell samordnare för European Heritage Days/Kulturarvsdagen 
E-post: kulturarvsskaparna@raa.se 
 
Sveriges Hembygdsförbund  
Viktoria Hallberg, hembygdskonsulent - natur/miljö, barn och unga 
E-post viktoria.hallberg@hembygdsforbundet.se 
 
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd 
Lovisa A. Grentzelius, verksamhetsutvecklare 
E-post: info@arbetsam.com 
 
 
 
Tävlingen Kulturarvsskaparna riktar sig till barn och unga 
 
Tävlingen är en del av European Heritage Days/Kulturarvsdagen i Sverige. European 
Heritage Days, som årligen firas på initiativ av Europarådet och Europeiska kommissionen, 
inspirerar människor runt om i Europa att aktivt värna om sin kulturmiljö och sitt kulturarv.  
 
Syftet med tävlingen är att uppmuntra barn och unga att påverka kulturmiljön, såväl i dag 
som i framtiden. Att sporra barn och unga att upptäcka, utforska och utvärdera sin närmiljö. 
Genom tävlingen vill man också uppmuntra dem att delta i och påverka utvecklingen i den 
egna omgivningen, även den kulturella utvecklingen. 
 
Tävlingens mål är att: 
 

• stödja barn och unga i formandet av deras kulturella identitet och deras relation till 
miljön 

• främja barns och ungas kännedom om och uppskattning av den lokala kulturmiljön 
och deras förmåga att utvärdera den 

• stödja barns och ungas deltagande, påverkansmöjligheter och samhällsaktivitet 
både i närmiljön och i samhället i stort 

• stödja daghem, skolor, läroinrättningar, organisationer och andra aktörer i kultur- och 
miljöförståelse och i fostran till hållbar utveckling. 

 
Europarådet har utsett år 2015 till temaår för industri- och teknikhistoria och det är även 
huvudtema för årets program under European Heritage Days. Samtliga Europarådets 
medlemsstater deltar i European Heritage Days som årligen lockar 20 miljoner besökare till 
mer än 30 000 lokala evenemang. 
 
Alla som deltar i tävlingen Kulturarvsskaparna är även välkomna att arrangera aktiviteter för 
allmänheten under de europeiska kulturarvsdagarnas program med tema ”Människors värv 
och verk – en resa i industri- och teknikhistoria” den 11–13 september 2015. Läs mer hur du 
arrangerar ett lokalt arrangemang under www.raa.se/kulturarvsdagen. 
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