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Att förstå, ta ansvar för och känna delaktighet i den egna, nära,
kultur- och naturmiljön är viktigt för ungdomar. Att aktivt lära om
de svenska världsarven ökar också förståelsen – och intresset för –
världsarv långt från vårt eget land.

För att Världsarv ska ha en fortsatt stark ställning måste be -
greppet ha djup förankring hos många människor annaras förlorar
de i betydelse. Om de inte har det så förlorar de i betydelse. Dagens
elever är morgondagens politiker, företagsledare, besökare och för-
valtare av arvet. Det är därför viktigt att de får lära sig om världs -
arvet, hoten mot kultur- och naturarvet, hur internationella kon-
ventioner fungerar m.m.

Att arbeta med världsarvet som tema i skolan är viktigt och roligt
och användbart i alla skolämnen och för samtliga stadier.

Världsarvsundervisningen kan stödja lärares samarbete i grup-
per och ger möjlighet att intressera elever för bevarandeproblema-
tiken. Världsarvsundervisning ger unga människor möjligheten att
reflektera över och diskutera innehållet i be grepp som ”arv”, hur
man bevarar världsarv, massturismens konsekvenser osv. Världs -
arvs undervisning innehåller både praktiska och teoretiska moment.
Den kan inrymma diskussioner som gör studenterna bekanta med
vad världsarvsbevarande är och som uppmuntrar dem till att bli
aktiva partner i detta, och även i överföringen av idén med världs -
arv till nästa generation.

Denna lärarhandledning bygger på en internationell lärarhand-
ledning för gymnasieskolan, The World Heritage Eucational Re -
source Kit for Teachers: World Heritage in Young Hands, som gavs
ut 1998 inom ramen för Unescoprojektet Young People’s Par ti -
cipation in World Heritage Preservation and Promotion som star-
tade 1994. Engelsk och fransk version finns på whc.unesco.org.

Medina of Fez, Marocko.
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Världsarvsskolornas projekt
Varje land som undertecknat Världsarvskonventionen ska uppfylla
ett flertal krav när det gäller skyddslagstiftning och skötsel av kul-
tur- och naturarv och också bedriva undervisnings- och upplys-
ningsverksamhet i såväl skola som mot allmänheten och beslutsfat-
tare m.fl. Detta står i konventionens artikel 27 (Världsarvs kon ven -
tionens text finns i bilaga).

Projektet syftar att stödja de länder som undertecknat världs -
arvs konventionen i arbetet för att uppfylla art 27 i konventionen:

1. Det stater som är part i denna konvention skall med alla
lämpliga medel och i synnerhet genom utbildnings- och infor-
mationsprogram sträva efter att stärka sina folks uppskattning
och respekt för det kultur- och naturarv som avses i artiklarna 1
och 2 i konventionen.

2. De skall åta sig att hålla allmänheten underrättad om de faror
som hotar detta arv och om den verksamhet som bedrivs i enlig-
het med denna konvention.

I artikel 5 står att varje stat som undertecknar konventionen ska

…(a) anta en allmän politik som syftar till att ge kultur- och
naturarvet en funktion i samhällslivet samt inordna skyddet av
detta arv i omfattande planeringsprogram;

Skolprojektets lanserades av Unescos världsarvsavdelning och skol-
nätverket Associated Schools Project Network (aspnet) år 1994 och
målet är att hitta innovativa metoder för att stödja bevarandet av
världsarvet genom att ge studenter möjligheter att

• lära mer om de arv av ”särskilt stort universellt värde” som
finns på världsarvslistan

• få nya färdigheter för att kunna arbeta med skötsel och beva-
rande av världsarven

• skapa nya attityder och livslångt engagemang för att för fram -
tida generationer bevara lokalt och nationellt kultur- och natur    -
arv och världsarv 

• spela en aktiv roll i det internationella samarbetet för att säkra
världens enastående kulturella och ekologiska mångfald.



”

”

Bakgrund  97

Lärarhandledningen har använts och provats av skolor i ca 130 län-
der och har översatts till ett tjugotal språk.

Svenska skolor i närheten av svenska världsarvsobjekt har varit
aktiva i projektet sedan 1996. Lärar / elevkurser har hållits, lokala
material har utarbetats, lärare och elever har deltagit i nationellt och
internationellt utbyte m.m. 

I sitt tal den 11 december 2001 inför världsarvskommitténs möte
i Helsingfors sa Finlands president Tarja Halonen:

Let us look at heritage from the perspective of child-
ren and young people. In children and young people,
we have the key to a future society where cultural
tolerance and respect for differences shall come
true. Family primarily transmits traditions, but
school also has a great responsibility for passing on
heritage in all its forms. School lays the foundation
for an appreciation of culture and for tolerance. We
must encourage networking and co-operation bet -
ween schools and we have to promote dialogue
between cultures at all levels. There is a need for
UNESCO to support its member states in developing
values education. This is education for peace, human
rights and democracy – in other words, education for
the prevention of intolerance, discrimination and con-
flict. In this respect I see great potential in the world
heritage education project initiated by UNESCO. This
project deserves out strong support.

”The Kit”
Ett år efter att skolprojektet startat samlades studenter och lärare
från hela världen vid det första ”World Heritage Youth Forum” i
Bergen (Norge), det tiondet mötet hölls år 2001 i Karlskrona. I
Bergen samlades studenter och lärare för att dela med sig av idéer,
synpunkter och erfarenheter av hur de arbetat i sina skolor. Därför
före slog de att Unesco skulle producera en lärarhandledning på
flera språk, vilken kunde stödja världsarvsundervisning i och utan-
för klassrummet.

”The Kit” utarbetades av världsarvsexperter och experter från
skolnätverket, lärare m.fl. och 1999 var den klar. Lärarhand led -
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ningen var resultat av flera års arbete av flera institutioner och
många individer. Unesco sam arbetade bland annat med Inter -
national Council on Monuments and Sites, icomos, organisatio-
nen för världsarvsstä der och iucn, World Conservation Union som
arbetar med naturarv.

En rapport från the World Heritage Youth Forum i Karlskrona
med bland annat The Karlskrona Recommendations (där lärare
och elever från 29 länder har arbetat fram idéer och tankar om
världsarvsundervisningens framtid) finns på Svenska Unescorådets
hemsida.

Arbetet med den svenska versionen av lärarhandledningen har
finansierats av Svenska Unescorådet, den har översatts och redigerats
av departementssekreterare Kerstin Lundman, Svenska Unesco rådet,
i samarbete med geograf Karin Svae.

Den största delen av materialet är hämtat från den ursprungliga
versionen av ”The Kit”. Vi har valt att behålla även texter som inte
är relevanta i den svenska skolan. Detta för att det är viktigt att också
de svenska skolor som arbetar med världsarven tydligt ser att de är
med i ett internationellt projekt, där ”The Kit” tillhör den gemensam -
ma referensramen. Vissa text avsnitt ur internationella dokument,
vilka inte har officiella svenska översättningar publiceras på original-
språket, liksom vissa texter i fördjupningsdelen etc.

Kapitlet om arbetet i svenska skolor bygger på muntliga och
skriftliga rapporter från skolorna. Ett stort tack riktas till berörda
lärare och skolor för värdefullt material. De lärare som granskat
utkastet till lärarhanddelningen och kommit med värdefulla och
initierade kommentarer förtjänar också stort tack.

Världsarvsundervisning
Tanken med ”världsarvsbegreppet” är att göra en internationell
definition av objekt som ska bevaras och för vilka vi alla måste
ansvara (oavsett nationsgränser). Ett hållbart bevarande av världs -
arven förutsätter kunskap. Kunskapen sprids via information och
undervisning – vem ska ansvara för att denna kunskapsspridning
sker på ett systematiskt och intressant sätt?



Den första versionens omslag.
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Världsarvskonventionen

År 1972 antog Unescos generalkonferens konventionen om skydd
för världens kultur- och naturarv − Världsarvskonventionen. Tidi -
ga re fanns flera internationella överenskommelser om bevarandet
av natur och t ex. Haag-konventionen om skydd av kulturföremål
i händelse av krig. Världsarvskonventionen är på flera sätt en nys-
kapande text bl.a. genom att slår fast att bevarandet av naturen är
lika viktigt som bevarandet av det människan skapat. Detta var en
ny idé och det var inte självklart att de nationella strukturer som
skapats för att bevara ”natur” förstår bevarandet av ”kultur” som
t.ex. byggnader och monument – och vice versa!

Världsarvskonventionen tillkom i en tid då miljöfrågorna för
första gången blev internationellt debatterade och då det stod klart
att inte bara naturkatastrofer och krig utan också okun-
skap/ointresse och ”utveckling” på många håll betydde förstörelse
av byggt arv och natur

Konventionen syftar till att alla länder ska anta lagar och skapa
institutioner för skydd av det egna kultur- och naturarvet, (artikel
5):

(b) upprätta ett eller flera organ inom sitt territorium, där sådana
organ inte finns, för skydd, bevarande och levandegörande av kul-
tur- och naturarvet och förse dessa med lämplig personal och med
resurser som gör det möjligt för dem att utföra sina uppgifter;…

Den till konventionen kopplade Världsarvslistan har under alla år
varit ett starkt argument för länder att underteckna konventionen.
Ett världsarv är främst en byggnad eller en plats som har särskilt
stort universellt värde (”outstanding universal value”) och svarar
mot ett antal fastställda kriterier. Ett världsarv är inte är flyttbart
(och kan inte vara t. ex. konstföremål) och inte heller kulturarv som
sånger och traditioner (däremot kan det immateriella vara en del av
ett världsarvs värde, men det måste också ha en fast, ”icke-flytt-
bar”, fysisk form). Varje land som nominerar ett världsarv lovar att
i landets egna lagar bevara och skydda det och att inte förstöra
världsarv i andra länder.

När konventionstexten utarbetades var ett syfte att också skriva
in ansvaret för överförandet av engagemang och kunskap mellan
generationerna – att med hjälp av konventionen nå dem som skul-
le ärva. Efter 20 år, vid 1990-talets början, stod det dock klart att
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trots att så många länder undertecknat konventionen var det få som
tagit ett tydligt ansvar för information och utbildning. I stor
utsträckning berodde detta på att de som i medlemsländerna är
ansvariga för nomineringar och bevarande av världsarv, lagstiftning
etc. sällan har någon roll i utvecklandet av eller samarbete med sko-
lan eller arbetar med informationsspridning mot allmänhet eller
beslutsfattare. ”Bevarande” sågs som en teknisk fråga för specialis-
ter. Konventionens idé att bevarandet förutsatte folkligt engage-
mang och att information och kunskap måste nå medborgarna
redan i skolan hade begränsad framgång. 

Det svenska arbetet i skolnätverket
Världsarvsundervisning är utbildning för hållbar utveckling –
genom världsarven illustreras biologisk och kulturell mångfald och
rikedom. Världsarvsundervisning ger redskap för att förstå ”beva-
rande” − i alla dess aspekter; fred, miljö, resurser etc.

Varje världsarv kan ses som ett kapitel i den stora berättelsen om
människan och naturen. Världsarv rymmer pedagogiska resor i tid
och rum, analyser av svåra begrepp och händelser, visar tidsaxlar
och geografiska relationer, ger möjlighet att se bortom ytan och det
”populära” etc. Om varje världsarv möts med frågan: Vad kan vi
lära här finns här en möjlighet att föra in världen i skolan − på alla
nivåer.

Redan från start hade det svenska skolprojektet Världsarv av
och för svenska elever flera mål: först att stödja organiserandet av
nätverk kring varje svenskt världsarv, få olika beslutsstrukturer och
administrationsnivåer att samarbeta med skolan och föra in världs -
arv i skolan och göra bevarandeproblematiken begriplig.

Som hållpunkter planerade vi tre stora delar i projektet:

− den största sammankomsten för elever och lärare från världs -
arvs skolor från alla kontinenter (det blev också den första med
ett problemorienterat tema och ”twinning” av skolorna i förbe-
redelsearbetet),

− en svensk version av Unescos engelska/franska lärarhandledning
om världsarvsundervisning (den blev väsentligt utökad och upp-
daterad), den finns nu uppdaterad som pdf i tre delar på
www.unesco.se, det här är del 2.
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− en bok där svenska elever presenterar sina världsarv.

Kring varje världsarvsobjekt har vi sökt stödja bildandet av en
grupp med representanter för lokala och regionala intressenter som
museer, bibliotek, skola/or, världsarvsansvariga, kommun, länssty-
relse, föreningar, skolpolitiker och administratörer, kulturnämnder
m fl. Målet var att dessa grupper skulle arbeta fram modeller och
planer för det lokala arbetet. I många av skolorna gör man lärar-
fortbildning, utställningar, uppsatser, teaterföreställningar, guidade
turer, hemsidor, CD-ROM-presentationer, de deltar i praktiskt
forsknings- och bevarandearbete, gör utbytesresor m m. Vid flera
svenska världsarv är världsarvet inskrivna i den lokala skolplanen
men i många fall har det varit svårt eller omöjligt att få igång något
arbete eftersom det inte funnits någon naturligt ansvarig på lokal
eller regional nivå.

Sedan 1998 har läraröverläggningar ordnats för att skapa kon-
takter mellan de olika projektgrupperna, planera samarbete, utby-
ta information, söka efter lyckade organisationsmodeller m. m.

I det internationella projektet har det organiserats regionala eller
internationella överläggningar, ”Youth Forum” för utbyte av erfa-
renheter och diskussioner kring projektets utveckling. Det första
hölls i Bergen år 1995 och det tionde hölls i Karlskrona i septem-
ber 2001. Deltagare var ca 300 lärare och elever från engelsktalan-
de skolor i 29 länder.

För första gången inleddes ett Forum med en lång planeringspe-
riod och med att skolor grupperades kring arbetsuppgifter som de
redovisade i Karlskrona. Tanken var att för- och efterarbetet ska
leda till djupare kontakter och förståelse även av de problematiska
sidorna av världsarvet. Temat var Both sides of the coin – how my
World Heritage can be a tool to understand the present and the
future. Teman som ”turismens negativa påverkan och positiva
effekter”, ”hur miljöförstöring kommer att påverka vårt världs -
arv”, ”kan världsarv som är militära installationer lära oss om fred
och samarbete”, ”vem äger tolkningen av världsarven – experterna
eller eleverna” diskuterades och resultaten visades upp i form av
t.ex. utställningar.

Hösten 2008 flyttar samordningen av svenska skolors deltagande
i Unescos samtliga skolnätverk (även världsarvsskolorna) till Inter -
nationella programkontoret, www.programkontoret.se, där många
utbytesprogram och nätverk redan finns.
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Till lärare 
– pionjärerna inom världsarvsundervisning!

Under de senaste århundradena har mycket av vårt arv oåterkalle-
ligen gått förlorat. Vi har bevittnat, och ser fortfarande, hur oer-
sättliga värden förstörs eller förfaller till följd av naturkatastrofer,
krig, djupaste fattigdom, industrialisering och miljöförstöring.
Andra orsaker till denna utdragna – och ännu pågående – tragedi
är okunnighet, likgiltighet, bristande vård och brist på insikt.

Genom att anta Konventionen om skydd för världens kultur-
och naturarv (Världsarvskonventionen) år 1972 åtog sig det inter-
nationella samfundet att förhindra att vårt värdefulla och icke-
förnyelsebara kultur- och naturarv försvinner. Efter det att kon-
ventionen antagits har drygt 851 objekt i 141 länder över hela
världen tagits med på Världsarvslistan, och varje år tillkommer
nya objekt. Varje objekt har ett universellt värde och utgör en
omistlig del av vår gemensamma civilisation. Varje objekt som
hotas eller förstörs representerar en oersättlig förlust för hela
mänskligheten.

Hur det i framtiden går för det kulturarv som finns
kvar beror till stor del på vilka beslut som fattas och
vilka åtgärder som vidtas av de som är unga nu och
vilka i sinom tid blir morgondagens ledare och
beslutfattare.

I samklang med artikel 27 i konventionen, där det förklaras att de
stater som är parter i denna konvention skall med alla lämpliga
medel och i synnerhet genom utbildnings- och informationspro-
gram sträva efter att stärka sina folks uppskattning av och respekt
för kultur- och naturarvet, lanserade därför Unescos Världsarvs -
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Drottningholms slott. 
© BENGT A.  LUNDBERG/RAÄ
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Elever och lärare arbetar med utställ-
ningar vid the World Heritage Youth
Forum i Karlskrona 2001. 
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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avdel ning år 1994 Unescoprojektet för världsarvsutbildning för
unga genom Associated Schools Project Network (aspnet).

Ett av resultaten av detta projekt är framtagningen, utprovning-
en och utvärderingen av ett resursmaterial för lärare – ”Världsarv i
unga händer”. Det är ett värdefullt verktyg för lärare när det gäller
att göra unga medvetna om vikten av att bevara lokalt, nationellt
och globalt arv, för att rusta dem med nödvändiga kunskaper och
färdigheter för detta och för att inspirera dem till ett livslångt enga-
gemang för detta lovvärda arbete.
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Lärare i skolor i asp-nätverket har spelat en mycket värdefull roll
vid utvecklingen av världsarvsundervisning och framtagandet av
materialet. Därför vill jag ge en särskild eloge till dem och till andra
lärare och till världsarvsexperter från olika delar av världen för
deras banbrytande bidrag. Att det nu publicerade materialet håller
så hög kvalitet beror på det stora arbete som lärarna lagt ned, och
jag vill hylla dem för deras kreativitet och innovativa metoder, som
förutom att de stimulerar de unga att engagera sig och delta i beva-
randet av världsarvet också utvecklar lärprocessen i skolan och i
samhället som helhet.

Utbildning är nyckeln till personligt självförverkligande, utveck-
ling, bevarande av kulturarv, fred och välstånd. Genom utbildning
kan unga människor finna nya sätt att skapa engagemang och stär-
ka satsningen på att bevara vårt kultur- och naturarv, vårt materi-
ella och immateriella arv samt lokalt arv och världsarv. Deras
ansträngningar kommer inte bara den nuvarande generationen utan
också framtida generationer tillgodo.

Världsarvet är inte en gång för alla givet. Varje år träffas Världs -
arvskommittén för att föra upp fler objekt på Världsarvs listan.
Världsarvsutbildning är också en dynamisk process som innefattar de
fyra grundpelarna för lärandet under det tjugonde århundradet: att
lära för att veta, lära för att göra, lära för att vara och lära för att leva
tillsammans. Den spelar också en stor roll för att främja utbildning
av god kvalitet så som den beskrivs i ”Utbildning för alla”, hand-
lingsplanen som antogs av Världsforumet om utbildning i Dakar,
Senegal, i april år 2000.

Världsarvsutbildning syftar till att bekräfta identitet, ömsesidig
respekt, dialog, enighet i mångfald, solidaritet och positivt samspel
mellan världens kulturer. Det är min förhoppning att detta material
skall komma till flitig användning hos lärare i alla undervisningsäm-
nen, inte bara i historia, naturvetenskap, geografi, konst, matematik
och språk. Genom att använda materialet, utveckla kom pletterande
material och förnya sin undervisning kan lärare bidra till att mobili-
sera dagens ungdom på ett sätt som för världens folk närmare
varandra i en anda av förtroende, ömsesidig uppskattning och soli-
daritet.

Koïchiro Matsuura, Unescos generaldirektör
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Det här är Patrimonito, som arbetar med världsarvsundervisning.
Han föddes under ett arbetspass vid det första ”World Heri tage
Youth Forum” i Bergen i Norge. Det var en grupp spansktalande
studenter som hittade på symbolen. De ville skapa en symbol som
de kunde identifiera sig med. Patrimonito / Patrimonita betyder
”litet arv” på spanska och representerar en ung människa som
arbetar för världsarvet. Arv-id och Arv-ida kan vara de svenska
mot svarigheterna.

Skolor som vill använda Patrimonito kan få en elektronisk ver-
sion från Svenska Unescorådets hemsida.

Världsarvssymbolen 
och Patrimonito

Anjar, Libanon. 
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Patrimonito har uppträtt på klister-
märken, tröjor etc. och även firats med
egen tårta.  © UNESCO/P.LECLAIRE
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Australisk lärare vid The World
Heritage Youth Forum i Karlskrona,
september 2001 i forumets patrimo -
nitotröja.  © KERSTIN LUNDMAN

Patrimonito klar för resa till
Karlskrona!
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Allmänna elevaktiviteter kring världsarven  113

Unescos skolprojekt om världsarvet har visat att ju mer man lär sig
om världsarv ju mer vill man lära, forska vidare och överskrida
nations- och världsdelsgränser. Många av de aktiviteter som före-
slås i lärarhandledningen ger större förståelse för vad som känne-
tecknar världsarven, vad som ger värde till världsarvet i olika delar
av världen och belyser bevarandeproblematiken. Världsarvs under -
visning introducerar grundläggande forskningsmetodik som att sö -
ka information, analysera information, dra slutsatser och formule-
ra förslag till aktivitet t.ex. kring bevarande.

Världsarvsundervisning arbetar ofta med metoden lärande ge -
nom praktiskt arbete där studenterna får förstahandserfarenhet.
Det ta kallas ibland för experimentbaserad inlärning. Målet är att
elevaktiviteterna ska stimulera kreativitet, fantasi, problemlösning,
artistisk och estetisk förmåga, rollspel.

De övningar som presenteras är förslag på aktiviteter. För hopp -
ningen är att de också kan fungera som inspirationskälla för fort-
satt arbete med världsarv. Övningarna är inte riktade till någon sär -
skild åldersgrupp utan går att anpassa till åldersgrupper, förutsätt-
ningar och behov.

Först presenteras förslag på hur man kan förbereda och genom-
föra exkursioner till världsarv och museer. Därefter följer förslag på
arbete med rollspel, drama och Internet.

Övningarna som sedan följer har samma indelning som i del I.

Allmänna elevaktiviteter 
kring världsarv

15

Motstående sida: Affisch gjord av 
elever till the World Heritage Youth
Forum i Karlskrona: ”Who owns World
heritage? I do, we do, we all do.”
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Besök vid världsarv och på museer 

Världsarvsbesök

Ett av de mera minnesvärda ögonblicken i världsarvsundervisning
kan vara att besöka ett världsarv. Följande praktiska vägledning
kan göra det till en än bättre erfarenhet för lärare och elever.

Före besöket

Skapa en arbetsgrupp (med så många olika deltagare som möjligt)
med lärare från olika ämnen för att förbereda studenterna för besö-
ket. Historielärare kan bidrag med information kring tids- och
historieaspekten hos världsarvet, geografilärare om särskilda kän-
netecken för världsarvets geografiska placering, språklärare kan
arbeta med särskilda texter (litteratur, poesi, drama), bildlärare kan
hjälpa studenterna att rita, måla eller göra modeller av världsarvet,
matematikläraren kan be studenterna beräkna hur ett visst världs -
arv byggdes, eller hur många djurarter som finns i ett visst naturarv,
andra lärare kan arbeta med frågor som vilka hot som världsarvet
möter; turism, miljöförstöring eller okunskap och brist på intresse.

En del av besöket kan vara att alla elever bär kläder som har nå -
got att göra med världsarvet, kanske finns det musik som passar,
kanske kan en hemlig gäst besöka eleverna? Kanske finns det en
museipedagog anställd på världsarvet?

Om det redan finns pedagogiska material om världsarvet kan de
användas före besöket. Samla all praktisk information som ni behö-
ver (besöksavgift, öppettider, ev. restriktioner för fotografering,
mat, souvenirer, toaletter, första hjälpen etc.). Det är också viktigt
att kontrollera om alla studenter ryms i t.ex. museilokalen och kan
komma samtidigt eller om de måste delas in i grupper. Kopiera
övningar som eleverna ska fylla i under besöket och glöm inte pap-
per och pennor, kameror, ev. videokamera etc.

Besöket

Ett flertal aktiviteter bör finnas utarbetade före besöket. Exempel kan
vara att rita av vissa detaljer, fotografera, intervjua (personal, guider
eller andra besökare). Varje student bör göra en rapport och klassen
tillsammans kan göra en videofilm att visa för t.ex. föräldrar.
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Exempel på elevrapport:

Före besöket:
Skriv ned vad du väntar dig av besöket (vad kommer du att upp-
täcka? lära?)

Under besöket:
Gör en teckning av en detalj som du särskilt uppskattat.

Ta reda på fakta om världsarvet.

Berätta om vad du upplevde när du blundade, vad du hörde, vad du
kände, luktade och beskriv sedan vad som gjorde störst intryck på
dig.

Efter besöket:
Beskriv om dina förväntningar uppfylldes och förklara.

Uppföljning

Uppföljning är minst lika viktig som förberedelserna, för att ge stu-
denterna tid att bearbeta sina erfarenheter och att dela dem med
andra. Förslag till uppföljning:

• Diskutera med dina studenter vad de såg och vad de lärde sig, vad
de tyckte bäst om och vad de tyckte minst om

• Föreslå ett forskningsprojekt som t.ex. hur världsarvets tillgäng-
lighet för turister skulle kunna förbättras samtidigt som objektet
skyddas, analysera möjliga hot mot objektet och möjliga lösning-
ar. Hur kan unga guider arbeta med att visa världsarvet för besö-
kande barn?

• Inbjud studenterna att göra stora målningar eller skulpturer som
relaterar till världsarvsobjektet och som baseras på de teckningar
och målningar de gjorde vid besöket och gör en utställning av
resultatet.

• Uppmuntra studenterna att göra en fotoutställning och arrange-
ra en pristävling om bästa världsarvsbild.

• Be studenterna föreslå andra världsarv de vill besöka.

Övning:
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Museibesök

Att besöka museer kan vara en viktig del av världsarvsundervisning
och museipersonal och medlemmar i icom (International Council
of Museums) kan bistå lärare i detta. Museer är ofta de enda plat-
ser där ett visst kulturarv eller en viss miljö kan ses och studeras.
För skolor som inte ligger nära ett museum kan andra byggnader,
lokalbefolkningen, föräldrar och far- och morföräldrar vara viktiga
för att återskapa det förflutna och länka dåtid till nutid.

Specialvisningar av museer

Vissa museer är enorma och rymmer tusentals objekt, alltför myck-
et för att allt ska gå att visa för en skolklass vid första besöket.
Därför väljer en del lärare att fokusera på ett visst tema eller ämne
under museibesöket och ordnar så att en expert håller ett föredrag
för eleverna under besöket.

Att undersöka ett föremål på museum

Före museibesöket bör varje student tilldelas ett föremål att obser-
vera och detaljstudera under besöket. Studentövningen ”Att under-
söka museiföremål” kan användas för att underlätta arbetet. Efter
besöket kan eleverna redovisa resultatet.

Historiens många ansikten

Museer innehåller inte bara föremål som visar på storartade perso-
ners verk och kulturens framsteg. Museer kan också hjälpa eleverna
att se hur många aspekter som ryms inom begrepp som identitet och
kultur och hjälpa dem förstå att också de negativa sidorna av arvet.

Rollspel
Rollspel kan stödja inlärningsprocesser och:

– stärka medvetenheten om ett visst problem

– göra svåra och abstrakta koncept mer lättförståeliga

– lära ut nya sätt att undersöka

– stärka attityder och skapa ett långsiktigt intresse

– stödja elevens skaparkraft
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Rollspel i klassrummet

Världsarvsbevarande berör många svåra och ibland komplexa frå-
gor, som t.ex att fatta beslut att nominera ett världsarvsobjekt, att
välja olika metoder och material för restaurering, utveckling och
modernisering (rivning av gamla hus, utveckling av turism, att bygga
nya vägar etc.), bevarande och förvaltning, kontroll av världs arven,
informationskampanjer, att satsa pengar på att bevara ett objekt och
inte på ett annat.

Genom rollspel kan studenterna bättre förstå dessa frågor och
hur man fattar så bra beslut som möjligt. Läraren kan dela klassen
i små grupper och be varje grupp att reflektera över och göra under-
sökningar kring en viss ståndpunkt som gruppen ska inta. Kanske
finns viktig information som eleverna själva kan ta fram? Läraren
kan också förbereda ”manus” som ger en beskrivning av varje ak -
tör och ge ett blad till varje grupp. Gruppen får välja en spelare som
försvarar den ståndpunkt som står på kortet. Övriga studenter spe-
lar jury eller en kommitté som ska fatta beslut genom omröstning
efter de olika presentationerna.

För att hjälpa studenterna att förstå hela rollspelet kan man först

– informera om vilka svårigheter som uppstår när man vill bevara
just detta världsarv

– komma överens om att man måste ha argument och genom-
tänkta synpunkter när man presenterar en åsikt

– be studenterna titta på alla förslag till lösningar som presenterats
och värdera hur realistiska och genomförbara de är

– låta studenterna bestämma själva hur de ska genomföra lös-
ningen och utvärdera konsekvenserna av sina val.

Att avvärja konflikter

Ibland uppstår konflikter kring bevarandefrågor. Till exempel vid
oenighet om vem som är ägare till ett världsarv, när krig bryter ut,
när det presenteras förslag till utbyggnad etc. och det bästa sättet
att lösa dessa konflikter är förstås genom att hitta kreativa och rätt-
visa lösningar. Rollspel kan vara en bra hjälp för att träna eleverna
i våldsfria lösningar av konflikter och att se alla frågor kring värld-
sarven ur flera synpunkter och även att förstå vikten av kompro-
misser och hur de skapas.
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Lärare kan förbereda ett scenario som liknar en verklig situation
med en konflikt kring t.ex. en lokal utvecklingsplan och bevarandet
av ett världsarv. Klassen kan delas i grupper och varje grupp kan få
en roll som t.ex. att vara entreprenör, en ”traditionell ägare” d.v.s.
en representant för ursprungsbefolkningen, en världsarvsanställd,
kom munfullmäktiges ordförande, lokala byggnadsarbetare eller
turister. Listan nedan kan vara en del av förberedelserna för att
hjälpa eleverna att hitta hållbara lösningar på konflikten:

1. Fokusera på ämnet och inte på talaren

2. Försök att se dig själv i samma position som din opponent.

3. Låt opponenten tala fritt om sina tankar och känslor. 
Lyssna ordentligt.

4. Försök förstå din opponent och hitta hans /hennes grund-
läggande argument.

5. Fråga konkret, gör inte svepande generaliseringar.

6. Övertyga dig om att din motståndare förstår vad du menar.

7. Tappa inte bort dig i detaljer.

8. Hitta lösningar som ger något till alla intressenter. Målet är 
att hitta en lösning som kan accepteras av alla.

9. Hota inte din opponent.

10. Ge inte upp när du får mothugg.

11. Försök komma med positiva och överraskande bidrag till 
debatten.

12. Lös konflikten bit för bit, ta de svåraste delarna i små steg.

13. Samarbeta för att undvika framtida konflikter.

14. Kom fram till beslut om vilka metoder som ni ska använ-
da för att lösa framtida konflikter.

Läraren bör hjälpa till där så behövs men inte ha en egen aktiv
karaktär att spela.

Övning:
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Att återskapa historien genom drama med världsarvsanknytning

Att delta i skapandet av ett historiskt drama vid ett världsarv kan
ge bestående intryck för unga människor. Kända skådespel har satts
upp vid världsarv som Shakespeares Hamlet i Kronobergs Slott i
Danmark, Verdis opera Aida i Luxor, Egypten och nyskriven dra-
matik framförs vid Röros i Norge. Elever vid en skola i Split i Kroa -
tien har satt upp spel om den romerske kejsaren Diocletianus i hans
palatsruiner.

Internet som medel för att lära om världsarv

Det sker globala, snabba förändringar i hur vi söker och får del av
information genom utbyggnaden av ny informationsteknologi.
Unga människor står inför utmaningen att ta hjälp av den flod av
information som finns och bibehålla en kritisk inställning till infor-
mationens innehåll. Studenter och lärare måste veta vad de letar
efter och var! Det finns mycket material om kulturarv, om miljö och
om världsarv på nätet, se bland annat kapitlet Var finns mer infor-
mation?

1. Titta på whc.unesco.org. Hur arbetar Unesco för världsarven?

2. Titta på utbildningssidan och leta efter en skola som arbetar med
världsarvet.

3. Utveckla ett världsarvsprojekt tillsammans, som att beskriva
och jämföra turismen vid ett världsarv i varje land.

4. Ta reda på vad som står på Sveriges tentativa lista för eventuella
kommande världsarv och studera vad som står på listan i den
andra skolans land.

5. Skriv och rita en serie med Patrimonito och byt med den andra
skolan.

6. Leta i ett stort universitetsbibliotek i ett annat land efter infor-
mation om ett världsarv utanför Sverige.

7. Försök hitta medel för att hjälpa en världsarvsskola som inte har
tillgång till Internet.

Övning:
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8. Gör en egen hemsida för din skola och beskriv ert världsarvs -
projekt.

9. Använd nätverket för att kommunicera med elever i ett annat
land om hur man arbetar med världsarvsundervisning.

Övningar från the World Heritage Youth Forum i
Karlskrona september 2001
I september 2001 hölls i Karlskrona ett World Heritage Youth
Forum med flera hundra deltagare från 29 engelskspråkiga länder.
Under ett arbetspass utarbetade lärarna – uppdelade i ”världsdels-
gruppper” – övningar för världsarvsundervisning i klassrummet.
Texten är hämtad ur Report from the World Heritage Youth
Forum, Karlskrona, September 2001 (Svenska Unescorådet 2002)
och återges på engelska.

”Practical exercises designed to lead to improvements in ’The Kit’

The assignment of teacher session 1 was to split into groups and, in
each of these groups, to look at ”the dark under belly” of a speci-
fic World Heritage site, and try to turn it into something positive.
How would we structure a lesson for students to this purpose? 

In the initial discussions various sites were suggested. Some were
more immediately identifiable as symbolic of evil than others. But
on closer inspection, almost all cultural sites could be seen to have
darker sides to them. Numerous beautiful and prestigious monu-
ments have literally been built on suppression and slavery. In this
discussion, it also became clear that ”the dark under belly” could
be uncovered, on the one hand, in the symbolism of the site itself,
but on the other hand also in the vulnerability of the site, as a vic-
tim of violence through war, vandalism, or lack of skills, knowled-
ge and / or other resources for conservation and protection.

The group exercise was carried out in groups: ”Australia and the
Pacific”, ”Asia”, ”the Americas”, ”Africa and the Arab States”,
and ”Europe”. Each group presented suggestions for how to orga-
nise a lesson or an activity around ”the dark side of the coin” of a
chosen World Heritage site.

Arbetsuppgift från the World Heritage
Youth Forum i Karlskrona, september
2001: Ert världsarv ska fira jubileum,
gör en tårta inspirerad av byggnaden.
Tårtan ska serveras i världsarvets café.  
© KERSTIN LUNDMAN
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Group 1; the Maze versus the Timeline / Conflict Enactment 
Ap proach

”Australia and the Pacific”, split into two subgroups, one working
with an approach for younger children and one for older children.
For younger children, they suggested making a maze, containing the
following tasks: 

1. ”Find the way to.... (the chosen World Heritage site)”

2. Describe the site

3. Dark side of... (listing good/bad sides of a site)

4. Brainstorming, bringing the children to the light (good) side

5. ”Pretend you are the site! What would you like the people to do,
or what would you like to happen to you, to make you a happy
site?”

For older children, they suggested a different approach, in which
the students are encouraged to construct a timeline and enact con-
flicts with which the World Heritage site they are studying has been
connected:

1. Why do people come to this site? Why is it a World Heritage

Deltagarna vid the World Heritage
Youth Forum i Karlskrona, september
2001.
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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site? What makes it a World Heritage site? Build a timeline.
Compare who has lived or come there over any period of time.

2. Divide into two groups. One group looks at the World Heritage
site as a tourist site. One looks at the past. In groups they work
to find the answer to the question: what makes this site impor-
tant to different peoples?

3. Through role-playing, earlier conflicts can be enacted, older
views are compared with new understanding, and solutions are
sought for conflicting interests.

Group 2; Exploring the World Heritage site as a way of relating
to and understanding theoretical concepts central to Human
Rights and world peace

”Asia” suggested planning a series of four lessons, stretching over
four days. Each lesson centres on identifying, exploring and finding

Långväga gäster visar elever i
Karlskrona hur långt de rest.  
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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relevant representations for a theoretical concept in the context of
the World Heritage chosen.

Lesson 1/day 1: Identification of the World Heritage site. Focus on
aggression. Internal aggression (for example in
Thai land). External aggression (for example Hiro -
shima).

Lesson 2/day 2: Focus on boundaries / walls. Keeping people in,
for fear of escape (for example the Berlin wall).
Keep ing people out, for fear of influence (for
example the Great Wall of China).

Lesson 3/day 3: Focus on political divergences. 

Lesson 4/day 4: Focus on pollution/environment/displacement.

The group also suggested a number of different tools that could be
used during these lessons:

1. Map-site-technique

2. Film or video footages, for sensitising students to the dark side
of the site.

3. Sharing and reflecting. What have you seen? What have you felt?
What can you do?

4. Presentation – group wise.

5. Synthesis in which the teacher has an important role and respon-
sibility.

6. Evaluation, encouraging the students to use for instance drama,
dances, poems and paintings to express their experiences and
feelings.

Group 3. Bringing perspectives from different subject areas to -
gether;

Building cultures of the future through what is now and what was
’The Americas’ chose the Jesuit Block and Estancias of Cordoba in
Argentina as their exemple. One dark side of the coin here is the
negative effects colonisation and religious missions have had on
living conditions, health and culture of the native populations of
America. It became apparent that perspectives from different sub-

Elever vid the World Heritage Youth
Forum i Karlskrona 2001.  
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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ject areas could be brought together to highlight different aspects of
these influences. 

Thus, the Geography teacher felt it would be natural to start by
establishing a sense of place, that is, by locating the site on the map,
and locating where the people came from who constructed what is
a World Heritage site. 

The History teacher in the group suggested starting by identify-
ing themes that is, connecting various historical narratives to the
site. Who were the Jesuits? Who were the indigenous peoples who
lived there when the Jesuits came?

The Biology teacher wanted to start by exploring the environment
and the impact the Jesuit settlement had had on that. What was there
before? What was lost? What came with the new inhabitants?

A teacher who had worked with human / computer interface
design suggested looking closely at buildings, that is, studying the
architecture and how it might reflect traces of both cultures, as well
as the merging of these and the emergence of something new and
different, specific to this place and its history.

In order to develop a deeper understanding of what has been,
what is there now and what might come the bringing together of
teachers from different subject areas to work together with students
can be developed.

Group 4; Starting in the classroom, exploring and expanding our
sense of responsibility for relationships

”Africa and the Arab States” had chosen Robben Island in South
Africa. While many forts are built to keep people out, this is a pri-
son, built to keep people in. Unjust racial discrimination has been
one of the main reasons why people were held captive here.
Discrimination is still an existing problem, which teachers may
need to face and challenge in classrooms.

We should start by discussing how we should treat each other in
the classroom. This can be a challenge for the teacher, as it may
involve strong emotions and feelings so deeply rooted that they are
hard to talk about. Therefore, it is useful to develop methods and
means and examples to support the teacher to handle tensions in
the classroom. Such tensions will most likely evolve, and need to be
managed, as the exploration of the World Heritage and the con-
cepts we wish to discuss leads to the exposure of ‘both sides of the
coin’. In the end, whether we succeed in turning also the dark sides

Arbetsuppgift från the World Heritage
Youth Forum i Karlskrona, september
2001: Gör en grind av hushållsfolie.
Den ska passa till byggnaden på fotot.  
© KERSTIN LUNDMAN
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of the World Heritage into something positive for the future will
depend on whether we can work with emotions and tensions in the
classroom in a positive way.

After starting with a discussion about how we treat each other
in the classroom, the students are encouraged to explore the websi-
te of the chosen World Heritage site. Then they are urged to go furt-
her and explore other World Heritage sites that are connected in
some way (for instance, sites including forts, walls etc. that have
been built to keep people in – or out). Nature versus culture at these
sites, as well as non-tangible heritage and the relationship between
non-tangible and tangible heritage, can be areas to be furthered
explored.

Group 5; Starting in the midst of darkness

”Europe” decided to start by looking at two World Heritage sites
in Europe, Auschwitz concentration camp and the old city of
Dubrovnik, which can be said to represent two different dark sides
of the coin. There are films here that can be shown, and that should
not be forgotten. On one hand, the liberation of Auschwitz, on the
other hand the bombing of Dubrovnik in the 199ies. Questions to
begin with could be:

Lärare vid the World Heritage Youth
Forum i Karlskrona 2001.  
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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1. Do you recognise these places?

2. Do you see any connection between them? (War, peace, bombs
– what are we doing, why do we forget so fast? What is happe-
ning now?)”

Världsarv kan upplevas på många sätt.
Nordiska världsarvs förvaltare upptäck-
er flyttfåglarnas marker i Vadehavet
(mellan Danmark, Holland och
Tyskland). © KERSTIN LUNDMAN
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Elever förbereder sina tema utställ -
ning ar vid the World Heritage Youth
Forum i Karlskrona.  
© KARLSKRONA PHOTOGRAPHIC ASSOCIATION
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Till kapitel 3. Vad är arv och hur bevara det?

Vad betyder arv?

D Be studenterna definiera ”arv” och ”bevarande” och skriva tex-
ter om begreppen.

Be dem ge exempel på bevarandeprojekt i regionen och be dem
föreslå nya sådana.

Diskutera varför man ska man bevara något för framtiden.

Flyttbart arv

D Visa studenterna ett föremål som du äger (t.ex. en tavla, ett
smycke, en matta, ett keramiskt föremål) som du har ärvt och
vilket du uppskattar och värderar högt. Förklara hur detta
objekt är ett exempel på flyttbart (rörligt) arv eftersom det lätt
kan flyttas och transporteras. Är objektet du valt ett exempel på
kultur- eller naturarv? Diskutera: Vad är det för föremål? Varför
har det värde för dig och varför vill du sköta om det och bevara
det? Vad kommer att krävas för att det ska bevaras till nästa
generation?

Be studenterna ta med sig ett föremål de värderar högt till klas-
sen. Gör ett klassmuseum av föremålen och diskutera. Varför är
de så värdefulla för eleverna? Vill de spara dessa saker för att ge
till sina egna barn? Kommer deras barn att kunna förstå varför
föremålen har värde?

D Studera de andra texter som finns kring kulturarv som ”The
Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illi -
cit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Pro -

Övningar kring kapitlen i del I 16

Övningar till kap 3 i del I

Kinesiska muren. 
© NADINE SAUNIER / UNESCO
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per ty” från 14 november 1970 och material från Unescos pro-
ject “Memory of the World” och kring utmärkelsen “Master -
pieces of the Oral and Non-tangible Cultural Heritage of Man -
kind”. Är det viktigt att sådana här överenskommelser utarbe-
tas? Finns det något annat sätt som vore bättre och enklare?

Fast kulturarv

D Förklara att alla objekt som skyddas av världsarvskonventionen
är s.k. fasta arv, d.v.s. de kan inte lätt flyttas. Visa med exempel
från fotografier i handledningen.

D Diskutera: Be studenterna tänka på platser som de har sett eller
studerat (i Sverige eller i ett annat land) och göra en lista vad
dessa platser lär oss och varför de är betydelsefulla (”De har
utpräglad arkitektur”, ”de är habitat för sällsynta djur eller väx-
ter”).

D Be studenterna hitta lokala miljöer vilka de skulle vilja bevara
intakta för framtiden. Gör en lista på vilka skäl de har för detta.
Diskutera.

Till kapitel 4. Världsarvskonventionen bakgrund
D Be studenterna diskutera stora historiska händelser (andra

världskriget, slaveriet) som har sin grund i fördomar, intolerans
och diskriminering. Sök svar på hur fördomar kan motverkas för
att vi ska få en bättre framtid – redovisning i form av uppsats,
teckning, affischer, musik.

D Be eleverna sammanfatta vad de hittills vet om världsarvet: tyck-
er de att denna kunskap ger genuin förståelse och uppskattning
för andra människor och för världens miljö? Vad vill de lära sig
mer om?

D Gör en egen världsarvslista som svar på frågan: Vilka tio värld-
sarvsobjekt förklarar bäst världens historia och människorna för
någon från en annan planet?

D Gör en infobroschyr med enbart världsarv vilken berättar allt
om jorden för besättningen i ett flygande tefat.

Ovan: I en norsk skola arbetade elever
med följande uppgift: Gör en presenta-
tion av ett världsarv. Sätt i en plast-
pärm, med illustrationer och ordentlig
litteraturlista. Du får välja från hela
världsarvslistan men inte ett objekt
från Norge eller det land du och/eller
dina föräldrar kommer ifrån. 
© KERSTIN LUNDMAN

Övningar till kap 4 i del I
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D Dela klassen i två grupper, dela ut forskningsuppgifter och frå-
gor:

Grupp I: Ta reda på om och när ett visst land skrev på världsar-
vs konventionen. Vilka anledningar kan finnas för att skriva på
en konvention, ger det några fördelar?

Grupp II: Be grupp två göra en lista på skäl till att det internatio-
nella samfundet (och Unesco) skapade världsarvskonventionen.

Be studenterna läsa världsarvskonventionen, sammanfatta och
diskutera.

D Diskutera om världsarvskonventionen har rätt. Finns det miljöer
och byggnader som är av ”särskilt stort universellt värde”? Be stu-
denterna hitta världsarvsobjekt utanför Norden som de tycker är
viktiga för dem själva.

D Be klassen presentera tio världsarv i Norden eller i Sverige. Se -
dan kan de skriva en text om Världsarvskonventionen eller om
ett specifikt världsarv och presentera för klassen eller sända in
till en lokal tidning t.ex. Intervjua människor som lever nära ett
världsarv och försök ta reda på vad just detta objekt betyder för
dem. Skriv korta informationsblad om världsarvet. Förbered en
reklamkampanj för att göra människor mer medvetna om värld-
sarven och bevarandet. Studera världsarvsobjekt som informa-
tionskälla om andra länder, om historien och om framtiden.
Skriv texter om vikten av att bevara världsarv och presentera för
klassen, för ett föräldramöte eller för lokalpressen.

Radioprogram

D Dela klassen i grupper och planera ett radioprogram om världs -
arv. Programmet kan innehålla:

– en dialog mellan studenter som är för och emot att ett visst
objekt ska tas med på världsarvslistan

– beskrivning av ett eventuellt kommande världsarv (vad det
representerar, var det ligger, hur det ser ut etc.)

– utdrag från skönlitteratur som handlar om denna plats

Ovan: En grupp lärare vid the World
Heritage Youth Forum i Karlskrona
september 2001 fick uppgiften att göra
en illustration till en grekisktinspirerad
kolonnrad från ett engelskt hus och de
gjorde en kolonnklänning till en lärare
från Thailand!  
© KERSTIN LUNDMAN
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– musik och miljöljud (trafik, djur, klockor, eventuella ritualer,
hymner) vilka handlar om världsarvsplatser.

Baserat på innehållet i presentationerna försöker ni enas om vilka
idéer som fungerar för att göra ett bra radioprogram och utveck-
la dem vidare. Dela ut arbetsuppgifter till alla. Spela in program-
met och försök få sända det inom skolan, närradion eller på annat
sätt.

Modellbygge

D Visa studenterna de fotogarfierna och annat material. Be dem
välja ett eller flera världsarv och göra en skalenlig modell.
Matematikläraren kan vara behjälplig med uträkningarna. En
bildlärare eller en lokalt verksam konstnär eller arkitekt kan ge
råd om hur man bygger en modell och historieläraren kan ge råd
om historiskt korrekta data. Gör en utställning av modellerna
och visa för föräldrar eller i samhället (i biblioteket, i skyltfönst-
ret till en lokal affär, på museet).

Till kapitel 5. Världsarv och identitet
D Leta information för att göra studenterna be kanta med världsarv

som har spelat en viktig roll i mänsklighetens historia, kulturellt
och ekologiskt:

Övningar till kap 5 i del I

En modell kan berätta mycket om
världsarvet. © UNESCO
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• världsarv som berikar människors identitet (kulturella och
ekologiska)

• världsarv som visar på stora händelser i historien

• världsarv som är en länk till världsreligionerna och till tros-
system

• världsarv som är exempel på olika levnadssätt

D Studera världsarvslistan (aktuell version kan skrivas ut från
Unescos hemsida whc.unesco.org) och visa på objekt som illu-
strerar det ömsesidiga beroendet mellan människor och geogra-
fi. Understryk naturens roll i ett folks identitet på den praktiska
nivån (trädens roll för Norge).

D Använd ritningar och foton på religiösa monument eller bygg-
nader som extramaterial för att visa på trossystem. Diskutera
och försök förstå symbolerna ni möter vid kontakt med ett reli-
giöst monument/plats (kyrka, moské, synagoga eller landskap).

D Vad vill jag ta med mig om jag flyttar för att bo i ett annat land?
Hur reflekterar detta objekt eller denna tradition min identitet?
Skriv och illustrera.

D Be studenterna skriva en text om de kvaliteter som utmärker ert
lands eller er regions byggnader, monument eller nationalparker.
Är några av dessa världsarv? Finns det ett ömsesidigt beroende
mellan kulturen och byggnadsmaterial, eller byggnaders lokali-
sering i byar eller städer? Finns ett förhållande mellan lokala
naturresurser (sten från lokala stenbrott?) och det fysiska land-
skapet (en stad byggd runt en sjö?)? Reflekteras din kulturella
identitet i byggnadssätt och material? Finns det olika byggnads-
material i olika delar av Sverige, är de länkade till regional iden-
titet?

Exempel: The Great Zimbabwe nationalmonument, Zimbabwe

Berätta om Great Zimbabwe för att ge exempel på oenighet om den
historiska bakgrunden till ett viktigt och imponerande monument.
I motsats till vad som tidigare hävdats har arkeologiska utgräv-
ningar nu bevisat dess afrikanska ursprung.

”Great Zimbabwe är en så viktig symbol at den ofta används
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som symbol för landet. Namnet på landet har tagits från denna
betydelsefulla och imponerande stenruin (Zimbabwe betyder ”hus
av sten”). Great Zimbabwe ligger på en högplatå täckt med skog
och är det största antika byggnadsverket i Afrika söder om Sahara.
Den består av två objekt, som domineras av ruiner på kullarna, en
akropolis, ett slott med väggar och stenblock. Många generationer
bodde där och har byggt ihop stenblocken med väggar av sten och
därigenom skapat små öppna platser och trånga gångar. Ruinerna
i dalen, Great Enclosure, är ett imponerande monument: muren är
mer än 250 meter lång och 15 000 ton av noggrant huggen sten
ingår (muren är den största enskilda byggnaden från antiken).

Kampen för att fastslå att ruinernas ursprung är afrikanskt och
att bevisa att platsen en gång var säte för en blommande kultur
mottogs inte väl av de vita nybyggarna i det som var Rhodesia.  För
att skriva om historien så försökte politiker och de som arbetade
med information att introducera idén att det var fenicierna, araber-
na, indierna eller till och med den gamla judiska kulturen som hade
byggt monumentet. I hetsiga debatter i riksdagen slogs fast att
Great Zimbabwe inte kunde ha afrikansk härkomst.

Randall MacIver och Gertrude Caton-Thompsom, arkeologer
som gjorde utgrävningar där, kom till slutsatsen att monumentet är
en del av den afrikanska kulturen. Nästan alla föremål man hittat
kommer från den lokala Shona-kulturen och utgrävningar på alla
nivåer bevisade att det var afrikaner som levt där.

Deras arbete, tillsammans med senare tiders noggranna forskning
där arkeologer, språkforskare och antropologer samarbetar har lett
till att man nu kan dela upp Great Zimbabwes historia i minst tre
delar. Redan på 1200-talet slogs sig stora skaror ner i ler- och pelar-
hyddor på kullarna. Tvåhundra år senare ersattes hyddor na med
bättre lerhus och de första murarna byggdes. Under nästa århundra-
de blomstrade samhället genom handel med folk som bod de längs
östkusten på Afrika, särskilt aktiva var de muslimska han dels män -
nen. Men under 1600-talet kunde Great Zimbabwe inte längre för-
sörja sina innevånare och staden dog långsamt ut. 

Lämningarna av den intensiva handeln, tillsammans med bebyg-
gelsemönster och snickeristrukturer i Great Zimbabwe ledde till
diskussionen om monumentets bakgrund. Nu är tiden då man
skrev om historien över och Great Zimbabwe representerar nu
nationens själ, en juvel i det afrikanska arvet.”
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D Be studenterna leta information om Great Zimbabwe och skriva
en text om monument och identitet. Jämför texterna och disku-
tera i klassen.

Stora Zimbabwe, national monument,
Zimbabwe. 
© PATRIMOINE 2001/C.  LEPETIT
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Till kapitel 6. Vad är Unesco?
D Vilken institution är ansvarig för att Sverige följer världsarvs -

konventionen? När det gäller kultur- och naturarv?

D Finns det lagar i Sverige som skyddar kultur- och naturarv?

D Vilka band finns mellan Unesco och Sverige? Är Sverige med-
lemmar i Unesco? När blev Sverige i så fall medlem? Finns en
svensk Unescokommission? Hur finansieras Unescoarbete i
Sverige? Vad prioriterar Sverige inom Unescos arbete? Brukar
Sverige delta på stora Unescokonferenser?

D Är Unesco och unicef samma sak?

D Vilka länder är med i Unesco, vilka är inte med?

D För att göra Unescos arbete inom andra områden mer levande
för eleverna och för att visa hur Världsarvet ingår i Unescos
arbete för internationellt samarbete för fred kan skolan arbeta
kring olika teman och uppmärksamma t.ex.

21 februari – International Mother Language Day, internationel-
la modersmålsdagen

21 mars – World Poetry Day, Världspoesidagen

23 april – World Book and Copyright Day, Världsbokdagen

3 maj – World Press Freedom Day, Pressfrihetsdagen

23 augusti – International Day for the remembrance of the Slave
Trade and its Abolition, Internationella dagen för att minnas sla-
veriet och dess avskaffande.

8 september – International Literacy Day, läskunnighetsdagen

5 oktober – World Teacher’s Day, internationella lärardagen

16 november – International Day for Tolerance, internationella
toleransdagen

Självklart bör FN-dagen 24 oktober uppmärksammas!

Övningar till kap 6 i del I
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Till kapitel 7. Att bevara världsarvet 
– hur går processen till?
Övningar om beslutsfattande vid nominering och val av världsarv.

D Gör gruppvis en text som argumenterar för att en lokal eller
regional miljö och / eller ett kulturobjekt ska bli t.ex. naturreser-
vat eller skyddas på annat sätt. Presentera förslagen i affischform
eller i en broschyr. Sänd in materialet till de myndigheter som
ansvarar för bevarande och be om svar.

D Låt eleverna utgöra en ”nationell världsarvskommittée”. Kom -
mit tén ska studera lokala och regionala förslag som klassen gjort
och avgöra om de ska eller inte ska bevaras och om de ska nomi-
neras.

Välj en ordförande, två vice ordföranden och en sekreterare. De ska
förbereda diskussionen och leda debatten. Dela övriga studenter i
grupper där varje grupp får studera ett förslag och göra en rekom-
mendation till kommittén om den föreslagna miljön/kulturobjektet
ska skyddas av lagen.

Studera nomineringsmaterialet och analysera följande:

– har det föreslagna objektet lokalt, regionalt, nationellt eller
internationellt värde?

– har det bevarats tillräckligt väl?

– finns det tillräckligt skydd för objektet?

– finns det arbetsplaner för handhavande och skydd?

– har lokalbefolkningen fått vara med och bestämma om nomi-
neringen?

Presentera gruppens utvärdering i en öppen diskussion. Bestäm
vilka av förslagen som har nationellt värde. Be studenterna avgöra
vilka som ska sättas på t.ex. en svensk lista över nationellt arv och
också om eventuella världsarvsnomineringar. 

Anvisningar för studenter:

Ditt land har beslutat att göra en förteckning över viktiga objekt
(kultur och natur) i ert land. Din klass ska göra en eller flera nomi-
neringar av lokala objekt till den listan. 

Övningar till kap 7 i del I
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Hur gör man en nominering:

En beskrivning ska innehålla

–  en beskrivning av objektet och en lista på vad som utmärker den
(som t.ex. vilka fåglar som häckar där, vilka träd som finns,
vilka djur etc. om det rör sig om ett naturarv och vilka typer av
byggnader, vilka arkeologiska fyndplatser etc. för kulturarvsob-
jekt)

– platsens historia

–  kartor

–  fotografier

–  en kort referenslista på var det finns mer information

En motivering varför objektet ska med på den nationella listan ska
innehålla

–  motivering för varför detta objekt är av nationell vikt. Referera
till texter i svensk lagstiftning för t.ex. nationalparker.

En bevarandeplan bör innehålla

–  vem är ansvarig för att bevara objektet? Är det lokalbefolkning-
en som bevarar objektet själva eller är lokala, regionala eller
nationella myndigheter och organisationer med? Finns det till-
räckliga resurser och expertis? Finns det lagar som skyddar
objektet?

I en jämförelse med andra liknande platser ska man beskriva

–  detaljer om andra liknande platser i vårt land och i vår världsdel

–  en utvärdering av den nuvarande nivån på skötsel jämfört med
andra objekt i landet

Finns det risk för att platsen förfaller så att den inte kan räddas?
För ett naturarv kan t.ex. växter eller djur vara utrotningshotade,
kulturarv kan hotas av vägar, floder, flygplatser etc.
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Till kapitel 8. Hot mot världsarven

Stadsfullmäktige beslutar om framtiden för den historiska
delen av stan.

D Övning: organisera ett rollspel baserat på följande hypotetiska
situation:

De lokala myndigheterna har gjort ett utkast till en utveckling-
splan som rör stadskärnan i din stad. Stadskärnan är rätt gam-
mal och inkluderar några av de få traditionella husen i din regi-
on. De är en viktig del av din lokala identitet. Husen har låg
standard. Vatten och avlopp kan inte installeras. Om planen
genomförs betyder det att den äldsta delen av stan rivs och att
området nybyggs med moderna flerfamiljshus. Några medlem-
mar i kommunfullmäktige röstar för den föreslagna utveckling-
s planen, andra lokalpolitiker är helt emot. Idag har alla intres-
senter i frågan mötts och debatterar och beslutar om planen ska
genomföras eller inte.

Dela klassen i fem delar:
1. lokala myndighetsrepresentanter som röstar för planen
2. lokala myndighetsrepresentanter som röstar mot planen
3. de boende i gamla stan
4. experter (arkitekter, stadsplanerare osv.)
5. medierepresentanter

Välj en ordförande och två vice ordförande för att leda debatten
och två sekreterare som ska skriva en rapport från mötet. Ar -
beta med exempel från liknande hot mot världsarvsstäder eller
från listan på världsarv i fara.

Exempel:

1. Att bygga en motorväg genom ett världsarvsområde

(Exemplet rör Nya Zeeland och är hämtat ur den engelska lärar-
handledningen. Det är med som exempel på hur man kan arbe-
ta – situationen med intressekonflikter går ju lätt att översätta
till svenska förhållanden och det är möjligt att hitta motsvaran-
de aktörer i en lokal konflikt)

Dela klassen i fem grupper och ge alla en kopia på de olika utta-
landen som finns om förslaget. Be dem matcha uttalandena med

Övningar till kap 8 i del I
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person. Tilldela dem en person och ge varje grupp ett nummer
(1 till 5). Be varje grupp att utveckla det uttalande som de själ-
va har ansvaret för. När de haft tid att förbereda sig ska varje
grupp välja en representant som ska delta i en offentlig debatt i
klassrummet för att försvara de synpunkter som ”deras” person
har. Varje grupp väljer också en medlem som ska vara med i en
jury som efter debatten ska besluta om en väg ska byggas eller
inte. Diskutera beslutet.

Uttalanden från de olika aktörerna:

Person 1, chefen för Forest and Bird Protection
Society (en organisation för fågelskådare och
skogsvänner)

Det sista som Nya Zeeland behöver nu är fler
vägar in i vildmarken! En väg skulle få oerhörda
effekter på ett område som för övrigt är orört, den
innebär vidare stora kostnader. Vägen kommer att
ändra turisternas resvägar snarare än att attrahera
nya turister, inte för att vi behöver nya turister i
alla fall – vägen kommer aldrig att bli av.

Person 2, chefen för Westland County Council
(motsvarar ungefär länsstyrelsen)

I grunden ser vi detta som svaret på den ökande
kustturismen. Vägen skulle ersätta det som vi har
förlorat. Om bara 10 procent av alla bussar som
åker mot Milford åker till västkusten i stället så
skulle vår turismindustri fördubblas!

Person 3, skogvaktare

En väg längs flodbädden skulle innebära stora
störningar av kärrets ömtåliga ekosystem och en
väg längs bergen kommer att förstöra utsikten.
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Person 4, minister med ansvar för transporter

Landskapet och utsikten där är helt enastående.
Det skulle ge en helt ny dimension till Nya Zeeland
och till den internationella turismen. En del av det
nya skulle vara möjligheten att resa i egen bil från
Haast till Milford.

Person 5, reporter på lokaltidningen Otago Daily
Times

Om vi väger intressen mot varandra så tycker vi
inte att det är något fel med en förberedande studie,
en sådan kostar inte landet så mycket. Det skulle
gynna turism och samhällena i South Westlands och
Fiordland eftersom de får en stor del av sina
inkomster från turismen.

Fiskeindustri

2. Banc D’Arguin National Park i Mauretanien tas som exempel.
En grupp företagare vill utveckla fiskeindustrin och har hittat

utländska investerare för projektet. Parkförvaltaren och de lokala
miljöorganisationerna är oroade över att kraftigt ökat fisk kommer
att leda till störningar i fågellivet. Myndigheterna är angelägna att
lokalbefolkningens inkomster ska öka men vill inte förstöra det väl-
balanserade ekosystemet. Vilka beslut gör alla intressenter nöjda?

D Diskutera hur studenter kan bidra till att göra sitt närsamhälle
mer medvetet om lokalt och nationellt kulturarv och om värld-
sarv. Gör en lista på förslag – kan något genomföras? Av vem?
Sänd förslaget dit!

D Diskutera världsarvsfonden.
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Till kapitel 9. Världsarv och turism
fns miljöorganisation har skrivit allmänna regler för turister,  Ge -
ne ral Behaviour Guidelines for Tourists, Environmental Codes of
Conduct for Tourists:

”Hur ska turister uppföra sig på besöksorten?

När de planerar sin resa bör de:

–  lära sig så mycket som möjligt om platsen dit de ska resa

–  gynna företag (t.ex. flygbolag, researrangörer, utflyktsarrangörer
och hotell) vilka visar att de bryr sig om miljökonsekvenserna av
sin verksamhet

–  planera semestrar så de om möjligt infaller under lågsäsong

–  besöka mindre kända orter

När de kommit fram bör turisterna:

1. respektera lokal kultur och lokala traditioner

2. ta hänsyn till privatliv, kultur, vanor och traditioner på orten

3. stödja lokalt näringsliv genom att köpa lokalt tillverkade pro-
dukter och tjänster

4. bidra till lokalt miljöarbete

5. bevara och skydda naturen, ekosystemen och de vilda djuren

6. inte förstöra kulturella miljöer och monument

7. inte slösa med energi och vatten och göra sig av med sopor på ett
ansvarsfullt sätt

8. vara försiktiga med eld

9. inte föra oväsen i onödan

10. bara använda stigar och vägar som de får sig anvisade”

Övningar till kap 9 i del I
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Vid the World Heritage Youth Forum i Beijing, Kina antogs re -
kom mendationer som rör världsarv och turism:

“World Heritage sites should:

– monitor the number of tourists entering the site so as to prevent
damage to fragile areas

– have walking paths for the aged, children, handicapped

– not have commercial premises outside the main site…”

D Dela klassen i två grupper och be grupp ett göra en lista över
turismens fördelar kan ge en lokal sevärdhet eller ett världsarv.
Be grupp två göra en lista över hot som turismen kan utgöra. Be
en representant för varje grupp att presentera gruppens syn-
punkter och diskutera hållbar turismutveckling.

D Välj en lokal plats, en plats som är nationellt intressant eller ett
världsarv och gör ett förslag till en kampanj som ger turister ett
nytt sätt att förhålla sig till platsen och inspirerar dem att besö-
ka den. Diskutera förslagen och sänd dem till kommunen, den
lokala turistbyrån eller hembygdsföreningen.

D Leta i skönlitteratur efter texter om viktiga besöksplatser i roma-
ner, dikter eller noveller. Diskutera hur utdrag ur skönlitteratur
kan användas i broschyrer och annan dokumentation riktad till
turister.

D Diskutera om och varför (eller varför inte) ett visst turistmål
(t.ex. Skansen, Eiffeltornet) har varit populärt i många år. Dis -
kutera om platsens historia gör att den är ett exempel på lokal
turism (eller nationell, regional eller världsturism). Kom med
förslag på hur man kan dramatisera platsens historia. Studera
om besökarna orsakar erosion och diskutera lösningar. Skriv in -
formationstexter för turister vid denna plats, för turister i all-
mänhet, för handikappade turister, för utländska turister etc. 

D Skriv korta reklamslogans för ett turistmål. Skriv texter till egna
guidade rundturer och spela in på video. Gör en affisch som
hand lar om bevarandebehovet när det gäller ett lokalt, regionalt,
nationellt eller världsarv. Hitta gamla bilder och jämför med hur
det ser ut nu – vad har ändrats? Varför?
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D Finns det svenska charterföretag som arbetar med att minska
turismens negativa miljöpåverkan? Leta efter reseföretag som
stödjer Unescos världsarvsarbete och wwf, leta efter företag
som genomför t.ex. sopsortering av skräp från charterflyg.

D Använd grafiska framställningar, ”tårt”-grafik, bilder och sta-
tistik för att diskutera turismtrender och vad de kommer att
betyda för världsarven, beräkna och skriv ner svar, gör egna
under sökningar.

Hur är det att vara turist på ett världsarv eller en annan viktig
plats?

D Besök vid världsarv (eller annat besöksmål).

Kopiera övningen till alla. Informera om platsen de ska besöka och
motivera varför det är viktigt att fylla i övningen och skriva rap-
port. Gör en sammanfattning av resultaten och diskutera vad som
kunde förbättras för turisterna.

Gör ett frågeformulär till andra besökare och fråga om vad de viss-
te före besöket, vad de har upplevt och vad de skulle vilja ändra på.

Intervjua anställda vid målet och hör om turismens positiva och
negativa effekter för bevarandet.

Souveniraffärer kan ge lokalt hantverk och lokala tillverkare goda
inkomster. Be en grupp kontrollera souvenirerna. Be studenterna
kontrollera var souvenirerna tillverkas. 

Be några kontrollera skyltar – kan alla förstå? Är de tydliga och
pedagogiska? Vackra?

Om ni besöker ett världsarv: Finns information om världsarv, om
hur man bevarar detta objekt, finns information om Unesco? 

Sänd in ifyllda utvärderingsblanketter till den som ansvarar för
världsarvet / besöksmålet.

D Övning i klassrummet efteråt: Gör en analys av formgivning av
skyltar, papperskorgar, vägbeläggningar, belysning, toaletter, be -
sökscentra etc. Passar de in i just detta världsarv? Har de tagits
fram för att passa just här? Är de bra? Har du förslag på en stil
som borde passa bättre?

Barn besöker kyrkstaden i Gammel -
stad. 
© LENA SENBOM OCH MARIA T

GUSTAVSSON, MARIEBERGSSKOLAN I

GAMMELSTAD
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Till ......................................................................................................................................................

Vi besökte ....................................................................................................................................

och vi tycker att bekvämligheten för och informationen till turister var
tillräckliga

otillräckliga och vi föreslår följande förbättringar: 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Namn, skola, adress, datum
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Så här tyckte vi:

icke tillräckligt bra tillräckligt bra bra mycket bra

Skyltar

Parkering

Toaletter

Information

Utställningar

Souvenirer

Papperskorgar

Renlighet

Guider

Mat 

Annat 
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Till kapitel 10. Världsarv och miljö
Indikationer på global miljöstress

– Fler än 75% av alla fågelarter minskar i antal eller hotas av utrot-
ning

– Under de senaste tvåhundra åren har 25% av världens fågelarter
utrotats, främst på öarna i oceanerna

– Grodor blir allt sällsyntare utan att vi kan förklara varför

– Korallreven minskar i storlek

D Be studenterna identifiera vilket av följande exempel på påverkan
på den biologiska mångfalden som finns i deras närsamhälle:

– förändringar av habitat (t.ex. att man hugger ner skog för
jordbruk eller vägar)

– nya arter (som kanske äter inhemska växter och konkurrerar
om utrymme med inhemska arter)

– miljöförstörelse, vatten, jord, luft, ljud.

– gruvdrift

– annat

D Fråga om de känner till något inhemskt djur, växt eller fågel vars
antal minskat i närområdet och om något görs för att stoppa
detta.

D Besök en lokal park, skog eller fågelreservat för att göra en
undersökning av lokal biologisk mångfald / räkning av antal
växt- och djurarter. Bjud in föräldrar för att ta del av resultaten.
Fråga föräldrarna om den lokala mångfalden är annorlunda idag
än när de var unga.

D Be studenterna titta på världsarvslistan och hitta exempel på
korallrev, skogar, öar, öknar, våtmarker, kuster och berg och dis-
kutera resultatet. Vad är utmärkande för dessa områden (t.ex.
kärr och sjöar i våtmarker), vilka djur och växter finns där (ex
vattenfåglar i våtmarker)? Diskutera detta och be dem försöka
hitta platser med liknande karaktäristika inom Sveriges / Nordens
gränser.

Övningar till kap 10 i del I
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D Miljöförstörelse har ibland sitt ursprung i överkonsumtion och
slöseri. Rimlig och varaktig förbrukning av resurser och återvin-
nig kan vara en lösning på detta. Det är viktigt att vi alla tänker
på hur vi kan bidra effektivt till att återvinna material och till
optimal användning av ändliga resurser. Gör en återvinnings -
kampanj för t.ex. batterier, papper, metall, burkar, flaskor i sko-
lan och i bostadsområdet. Besluta tillsammans vilka produkter
ni vill arbeta med och gör affischer för detta. Utvärdera kam-
panjens resultat efteråt.

D Diskutera världsarvsbevarande och varaktighet. Varför är det
viktigt att återvinna och återanvända resurser och inte slösa med
dem?

D Be studenterna att delta i det lokala miljöarbetet och arbeta med
sophantering och återvinning på ett världsarv eller ett annat
besöksmål.

D Be studenterna göra en lista på de största miljöproblemen eller
potentiella problem i Sverige eller i Norden (har vi problem med
erosion, klimatförändringar, försurning, höjning av havsnivån,
ökenspridning, avskogning?). Finns det svenska eller nordiska
världsarv som hotas av miljöförsämring?

D Ta vattenprov från sjöar och älvar och analysera för att se om
det finns bevis på negativ miljöpåverkan. Leta efter tecken på
luftburen miljöpåverkan på fasader och hus.

D Välj ett världsarv med glaciärer och diskutera konsekvenserna
av global uppvärmning. Välj ett annat naturobjekt och diskute-
ra hur denna landformation såg ut under en viss historisk peri-
od, hur den ser ut nu och vilka eventuella hot som finns mot den.

D Diskutera hur människors aktiviteter kan modifieras för att
skydda miljö och kulturarv.

D Gondwanaland. Diskutera material kring Gondwanaland, den
ursprungliga kontinent som omfattade, Australien, Afrika,
Sydamerika, Indien, Antarktis etc. Nya Zeeland är en viktig länk
till denna kontinent eftersom den har varit isolerade sedan kon-
tinenterna började flytta sig för ca. 80 miljoner år sedan. Vad har
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isoleringen betytt för flora och fauna på Nya Zeeland? Män -
niskan har bara bott där ca 1 000 år – vad har det betytt för
flora och fauna? 

Till kapitel 11. Världsarv och fred
Diskutera inledningen till Haagkonventionen, läs sedan hela texten
och diskutera

• i vilken historisk situation Haagkonventionen skapades

• varför Haagkonventionen skapades, och varför skydd av kultur -
arv i krig är viktig

• på vilka sätt är Haagkonventionen och Världsarvskonventionen
olika och på vilka sätt kompletterar de varandra?

• ge exempel på krig där Haagkonventionen använts

D Diskutera hur krig påverkar miljön. Samla exempel ur press och
från Internet.

D Be studenterna intervjua familjemedlemmar, släktingar eller äl -
dre personer: Har de egna minnen av att kulturinstitutioner,
bygg  nader eller miljöer skadats under orostider? Har dessa repa-
rerats och återställts? Var i så fall detta välgjort och blev slut -
resultatet lyckat? Har några världsarv de känner till skadats i
krig? Sammanfatta intervjuerna och diskutera.

D Kan det finnas andra lösningar än ”total återuppbyggnad” när
det gäller byggnader som helt förstörts av krig? Jämför med kra-
ven på ”authenticity” i som det definieras i världsarvskonven-
tionen.

D Försök finna former för en fördjupad diskussion om vikten av
att minnas och om att världsarvsutnämningar inte är en priser i
”skönhets”- eller popularitetstävlingar. Det är viktigt att studen-
terna inser att världsarv kan vara mycket mer än ”en turistfäl-
la”, ”det största”, ”äldsta” och ”vackraste” utan att ”arvet”
ock så rymmer problematiska aspekter av människans historia.

Övningar till kap 11 i del I


