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INLEDNING 

Det europeiska ramverket för åtgärder för kulturarvet påvisar gemensamma utgångspunkter för aktiviteter 

kopplade till kulturarv på europeisk nivå, framför allt inom ramen för EU:s politik och program. Syftet med 

åtgärderna var att ta tillvara framgångarna från det europeiska kulturarvsåret 2018 som syftade till att 

uppmuntra fler till att upptäcka och engagera sig i Europas kulturarv och att förstärka en känsla av 

tillhörighet till ett gemensamt europeiskt rum. Ramverket innehöll runt 60 förslag på åtgärder till Europeiska 

kommissionen att genomföra under 2019 och 2020 med fokus på fem pelare: 

1. Kulturarv för ett inkluderande Europa: deltagande och tillgänglighet för alla. 

2. Kulturarv för ett hållbart Europa: smarta lösningar för en sammanhållen och hållbar framtid.  

3. Kulturarv för ett motståndskraftigt Europa: skydd av ett hotat kulturarv.  

4. Kulturarv för ett innovativt Europa: mobilisering av kunskap och forskning.  

5. Kulturarv för starkare globala partnerskap: ett ökat internationellt samarbete. 1 

Projektet DIGICULT som finansieras genom Erasmus+ erbjuder en innovativ väg för e-lärande, baserad på 

digitala verktyg med fokus på kulturarv. Syftet är att stötta användarna i att utveckla förmågor och 

livskunskaper och att förstärka flera av deras nyckelkompetenser (som har sammanställts i en 

rekommendation från Europeiska kommissionen och Europeiska rådet): läs- och skrivkunnighet, 

flerspråkighet, digital kompetens, sociala, medborgerliga och miljömässiga kompetenser, initiativförmåga och 

entreprenörskap, samt kulturell medvetenhet. Detta format för e-lärande kan motivera studerande, vilket 

också inkluderar unga människor som löper risk att hoppa av skolan, eftersom den kan visa hur deras intresse 

för och kunskap om digitala lösningar (som sociala medier och spel) tillsammans med deras växande omsorg 

om miljön och klimatet kan användas som viktiga färdigheter i deras framtida yrkesliv. Lärare och utbildare 

kan ta del av en ny utbildningsmetod som integrerar digitalt lärande, flerspråkighet och praktiskt lärande. 

Genom detta förhållningssätt går projektet DIGICULT i linje med några av FN:s globala mål för en hållbar 

utveckling:  

Mål 4 - Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla 

 
1 European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European framework for action 

on cultural heritage, Publications Office, 2019, https://data.europa.eu/doi/10.2766/949707 
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Mål 5 - Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt 

Mål 8 - Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med 

anständiga arbetsvillkor för alla 

Mål 12 - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

Mål 17 - Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 

DIGICULT kommer att verka för dessa måls uppfyllelse genom  

- ett formativt /kulturpräglat narrativ som innefattar kulturarvets miljömässiga kontexter/kulturarvets 

roll i miljömässiga sammanhang  

- e-lärande som fokuserar på några av de globala målen, ekologisk och digital omställning, och nya 

dimensioner av kulturarv, 

- ett spel som kommer att erbjuda både lärande, digitisering och innovation hos kulturinstitutioner 

- ett medvetet och miljövänligt konsumtionsmönster av kultur (t.ex. kulturevenemang med lågt 

klimatavtryck) 

 

New European Bauhaus som syftar till att stärka länken mellan den kreativa kultursektorn och produktions- 

teknik- och vetenskapssektorerna, och som lyfts fram av Europeiska kommissionen för att leda den gröna 

omställningen framåt i samma anda som The Green New Deal och The New Generation of EU, bidrar också 

till DIGICULT:s förhållningssätt.   

PROJEKTSAMMANFATTNING 

Partnerskap  
DIGICULT:s partnerskap består av nio organisationer från sex EU-länder och innefattar såväl 

yrkesutbildningsanordnare som universitet, forskningscenter och stiftelser som arbetar med frågor som rör 

digital utbildning och kultur.  

CIOFS-FP PIEMONTE CIOFS Italien 

ASSOCIAZIONE LE TERRE DEI SAVOIA  TDS Italien  

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO FAI Italien 

BALLYMUN JOB CENTRE CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED BJC Irland 

INSTITUT ZA TURIZAM IZTZG Kroatien 
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VŠĮ "EMUNDUS" eMundus Litauen 

DIGIPRO EDUCATION LTD DIGIPRO Cypern 

UNIVERSITY OF NICOSIA UNIC Cypern 

NORDISKT CENTRUM FÖR KULTURARVSPEDAGOGIK NCK Sverige 

 

Projektperiod 
Från M1/1 januari 2022 till M30/30 juni 2024 

 

Syften med projektet 

● Att stärka “digitalt inföddas” (digital natives) digitala och tekniska färdigheter med ett särskilt fokus på 

kulturarv för att öka deras förståelse för hur digital teknologi påverkar denna sektor.  

● Att stärka studerandes motståndskraft genom att främja kompetenser som krävs för en digital 

omställning inom kulturarvssektorn och närliggande sektorer.  

● Att maximalt utnyttja de digitala möjligheter som möjliggör ett lärande genom kulturarv som inte är 

möjligt genom fysisk interaktion.  

● Att ge målgruppen nya livskunskaper samt tekniska, pedagogiska och kreativa färdigheter.  

● Att uppmuntra ett brett och medvetet användande av europeiskt kulturarv inom yrkesutbildning.  

 

Behov som bör tillgodoses  

Covid-19-pandemin har tvingat kulturarvsinstitutioner och besöksmål att stänga, och har berövat människor 

möjligheten att uppleva, njuta av och lära sig om och genom sitt kulturarv. I den postpandemiska tillvaron har 

många platser börjat öppna upp och anpassa sig till ”det nya normala”, och fortsatt att försöka erbjuda 

alternativa tjänster genom digitala plattformar och verktyg.  

Samtidigt kan kulturarv vara en källa till motståndskraft i svåra tider, då människor fortsätter att använda det 

som källa för inspiration, glädje och solidaritet.  

Dessutom har ytterligare ett viktigt syfte lagts till för utbildningssektorn: att stötta människor i att bli aktiva 

och ansvarstagande medborgare som genom övning kan bli mer kreativa och innovativa och bidra till ett 

samhälle som eftersträvar jämlikhet, social inkludering och rättvisa i en mer hållbar värld. I denna strävan kan 

kulturarvsbaserat lärande spela en nyckelroll (vilket visats i en studie beställd av Europaparlamentets kultur- 

och utbildningskommitté CULT)2. 

Utmaningen ligger i att utbilda ansvarstagande medborgare (studerande och utbildare) genom att erbjuda 

dem digitala förbindelser och verktyg som låter dem mötas från många olika platser och interagera genom ett 

”virtuellt” europeiskt kulturarv.  

 
2 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf 
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DIGICULT vill både anpassa sig till nya sätt att använda kultur, och bidra till att allas rätt att ta del av material 

säkerställs. Detta kräver nya metoder för att uppmärksamma kulturarv och göra det möjligt att använda. För 

att uppnå detta krävs alternativa kanaler för lärande som klarar av att vara både inkluderande och flexibla för 

att kunna möta nya behov. Eftersom en kulturell plats är en plats för lärande måste detta upplevas (och därför 

berättas) på ett engagerande och minnesvärt sätt.  

DIGICULT vill erbjuda en digital utbildningsväg med målet att utveckla både ämnesspecifika och tvärgående 

färdigheter (livskunskaper) och stötta användarna i att utveckla nyckelförmågor och livskunskaper och 

förstärka flera av deras nyckelkompetenser (i enlighet med en rekommendation från Europeiska 

kommissionen och Europeiska rådet): läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, digital kompetens, sociala, 

medborgerliga och miljömässiga kompetenser, initiativförmåga och entreprenörskap, samt kulturell 

medvetenhet. Denna digitala utbildningsväg kan motivera studerande, vilket också inkluderar unga människor 

som löper risk att hoppa av skolan, eftersom den kan visa hur deras intresse för och kunskap om digitala 

lösningar (som sociala medier och spel) tillsammans med deras växande omsorg om miljön och klimatet kan 

användas som viktiga färdigheter i deras framtida yrkesliv. Lärare kan ta del av en ny lärandemetod som 

integrerar digitalt lärande, flerspråkighet och praktiskt lärande. Dessutom kan samarbetet mellan 

partnerländerna ge deltagarna möjlighet till att utveckla andra färdigheter och att utbyta erfarenheter vilket 

ytterligare berikar slutprodukten.   

 

Mottagare 

Projektet kommer att involvera två målgrupper:  

1. Studerande på yrkesutbildning – unga människor (14–30 år gamla) som deltar i yrkesutbildning   
2. Lärare vidyrkesutbildningar  

 
Struktur 
Projektet är uppbyggt runt tre projektresultat som kommer att utvärderas löpande. Varje resultat är uppdelat 
i underaktiviteter.  
 
Projektresultat 1 M1-M8 
 
DIGITALT KULTURARV: EN INNOVATIV KURSPLAN 
 
Delprojektledare: UNIC.  

Medverkande partners:  CIOFS, TDS, FAI, eMundus, NCK, IZTZG och BJC.  

 

Aktivitet 1.1: Definiera utbildningsmetodik för projektets pilotkurs, identifiera ”best practice” och innovativa 

kursplaner som har lyckats förhålla sig till det digitala utbildningssystemets utmaningar.  

Aktivitetsledare: UNIC.  
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Aktivitet 1.2: Utveckla en strategi för att kunna tillgodose olika studerandes kulturella behov i en digital 

kontext.  

Aktivitetsledare: TDS.  

 
Resultat: Strategisk rapport 
 
Projektresultat 2 M8-M21 
 
DIGICULT PLATTFORM FÖR E-LÄRANDE INKLUSIVE VALIDERING 
 
Delprojektledare: CIOFS. 

Alla partners medverkar.  

 

Aktivitet 2.1: Framtagande av material till utbildningsmoduler och praktiska övningar inom de 

nyckelområden som tidigare identifierats för att låta deltagarna utveckla digitala, metodologiska och 

relationella kompetenser samt ämnesspecifika kompetenser och färdigheter.  

Aktivitetsledare: BJC.  

 

Aktivitet 2.2: Framtagande av digitala läranderesurser för moduler och praktiska övningar i olika format 

(webbinarier, video, fallstudier, presentationer, e-böcker, artiklar, rollspel och grupparbeten).  

Aktivitetsledare: UNIC. 

 

Aktivitet 2.3: Pilottestning av plattformen för e-lärande och färdigställande av modulerna samt 

mobilitetsaktiviteter.  

Aktivitetsledare: CIOFS. 

 

Aktivitet 2.4: Validering av materialet: Validering kommer att ske genom kvalitativa observationer och 

feedback under kursen, samt utvärdering från deltagarna. Resultaten kommer att sammanfattas i en rapport 

som fokuserar på förbättringsområden samt kursens och plattformens styrkor.  

Aktivitetsledare: eMundus 

  

Resultat: En plattform för e-lärande + valideringsrapport  

 

Kursen kommer att pilottestas med 30 studerande per land (40 i Italien) och bestå av 180 studietimmar 

uppdelade i fyra delar:  

A. E-lärande pilotkurs GEMENSAMMA MODULER (för de två målgrupperna) – 40 timmar  

B. E-lärande pilotkurs SPECIFIKA MODULER FÖR UNGA I YRKESUTBILDNING – 20 timmar  
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C. E-lärande pilotkurs SPECIFIKA MODULER FÖR LÄRARE I YRKESUTBILDNING – 20 timmar  

D. Learning Teaching Training Activities (LTTA) – Mobilitet 

 
C1 Blandad mobilitet för unga studerande på yrkesutbildningar under fem dagar (40 timmar)  
C2 Blandad mobilitet för lärare på yrkesutbildningar under fem dagar (40 timmar)  
 

Projektresultat Id 3 M21-M30 
 
DIGICULT PEDAGOGISKT SPEL 
 
Projektledare: DIGIPRO, med stöd av FAI, TDS, NCK och eMundus, och med medverkan av CIOFS, BJC, IZTZG.  

 

Aktivitet 3.1: Design av Digicults pedagogiska spel. Spelteknik kommer att kombineras med kulturarv: det 

kommer både att bli en rolig upplevelse och uppmuntra till kreativitet, engagemang, och till och med social 

förändring. Ett urval av deltagarna i kursen för unga på yrkesutbildningar kommer att bjudas in till att bidra i 

spelutvecklingsprocessen, som kommer att fokusera på utveckling av innehåll och erhållna kompetenser från 

kursen.  

Aktivitetsledare: DIGIPRO (med stöd av FAI, TDS, NCK och eMundus) 

 

Aktivitet 3.2 – Framtagande av DIGICULT-spelet. DIGIPRO kommer att ta fram material och design utifrån det 

som kommit fram i spelutvecklingsprocessen. Spelet kan till exempel ta sig formen av ett quiz med en 

resultattavla för att motivera spelarna. Frågorna kan innehålla såväl text som bilder och videor. Spelet kommer 

att vara icke-linjärt för att låta spelarna välja hur de vill uppleva spelet.   

Aktivitetsledare: DIGIPRO (med stöd av  FAI, TDS, NCK och eMundus). 

 

Resultat: DIGICULT:s pedagogiska spel. 

 
Spridningsevent 
 
Spridningsevent 1 DIGICULT – Cultural Heritage: a source of resilience and learning through digital 
education 
 
 
VŠĮ “eMundus” (E10165777 – Litauen) 
 
M23 
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Spridningsevent 2 (Avslutningsevent) DIGICULT – Cultural Heritage: a source of resilience and learning 
through digital education 
 
 
CENTRO ITALIANO OPERE FEMMINILI SALESIANE – FORMAZIONE PROFESSIONALE PIEMONTE CIOFS – FP 
PIEMONTE (E10160418 – Italien) 
 
M29 
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Undersökningsresultat 

 

ONLINEFRÅGEFORMULÄR 

METODINTRODUKTION 

UNIC tog fram ett metodologiskt ramverk för att klargöra de statistiska parametrar som projektets partners 

behövde förhålla sig till för att göra forskningsresultaten statistiskt säkerställda.  

Följande parametrar valdes: 

1. Målgruppen digitala infödda 

⮚ Universitets- och högskolestudenter  

⮚ Gymnasieelever 

⮚ Studerande på yrkesutbildning 

⮚ Personer som hoppat av sina studier 

2. Representativt urval 

UNIC lämnade länk och nödvändiga parametrar till en onlinekalkylator där alla projektpartners kunde 

få fram det exakta antal besvarade frågeformulär som behövdes för att få ett statistiskt säkerställt och 

relevant resultat (https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator). 

Efter att ha presenterat den valda metoden för alla projektpartners lyftes behovet av en alternativ 

metod för datainsamling. UNIC tog därför fram följande metod: 

● Antalet besvarade onlinefrågeformulär speglar den lokala unga befolkningen i projektpartnerns 

region (beroende på partnerns upptagningsområde) med en svarsfrekvens på 100 fullständiga svar 

per 100 000 studerande mellan 14 – 30 år gamla, med 250 svar som minimum. Varje partner hade 

möjligheten att översätta frågeformuläret till sitt nationella språk vid behov.    

● Och/eller (Om minimiantalet 250 frågeformulär eller tre fokusgrupper inte uppnåtts skulle en 

kombination av frågeformulär och fokusgrupper användas) 

Tre fokusgrupper (där samma frågor som i frågeformuläret användes som utgångspunkt) med 

10-12 personer som är UNGA STUDERANDE   

https://www.checkmarket.com/sample-size-calculator
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10-12 personer som har HOPPAT AV SIN UTBILDNING 

10-12 personer som är UNGA STUDERANDE PÅ YRKESUTBILDNING 

UNIC omarbetade därefter frågeformuläret, efter att alla partners hade fått ta del av det, till ett 

Googleformulär där två frågor kunde anpassas för att passa respektive lands system.  

Projektgruppen intog en vänlig inställning till metodiken vilket gav alla partners möjlighet att 

hitta sitt sätt att samla in data utifrån de satta ramarna för att också kunna säkra den statistiska 

validiteten.  

DEMOGRAFISKT URVAL FÖR RESPEKTIVE LAND: 

Studerande på yrkesutbildning – unga personer (14 – 30 år gamla) som deltar i utbildningar  
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RESULTATJÄMFÖRELSE 
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1. KÖN 
 

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

   
 

RESULTAT: Deltagarna var i det närmaste jämnt fördelade mellan könen med viss övervikt av kvinnliga svarande. 
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2. BOENDELAND 

 

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

   
   

 

RESULTAT: De flesta svarande var bosatta i landet där enkäten genomfördes, ett mindre antal var bosatta i annat land.  
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3. ÅLDER 
 

 
CYPERN 

  

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

   
 

RESULTAT: Den största procentuella andelen av svarande tillhörde gruppen 14 – 16-åringar, följt av 17–19-åringar. Lägst 
procentuell andel hittas I åldersgrupperna 20 – 25 och 26 – 30. 
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4. VILKEN ÄR DIN HÖGSTA SLUTFÖRDA UTBILDNINGSNIVÅ?  
 

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

 

 
 

 

 

RESULTAT: De flesta svarande hade en utbildningsnivå motsvarande grundskola eller gymnasium.  

16

2,4

7,3

87,8
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5. Välj vilka av de listade 13 kompetenserna som du tycker är viktigast 
 

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

  
 

RESULTAT: De kompetenser som flest valde är:  

- Främmande språk  
- Skriftlig och muntlig kommunikation 
- Kreativitet/fantasi 
- Kritiskt tänkande 
- Problemlösning 

- Förmåga att arbeta i grupp 
De svarsalternativ som minst antal valde är:  

- Samhällskunnighet och medborgarskap 
- Ledarskap 
- Informationskunnighet
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6. Välj vilka av följande färdigheter som du uppfattar som grundläggande för ditt vardagliga liv och arbetsliv 
 

CYPERN 
 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

  

 

RESULTAT: De färdigheter som valdes av flest svarande 

var:  

- Att kunna kommunicera i tal på ett effektivt 
sätt 

- Upprätthålla personlig hälsa, hygien och form 

 
De färdigheter som valdes av minst antal svarande var:  

- Ha grundläggande räknefärdigheter 
- Ha grundläggande läs- och skrivkunnighet
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7. Vilka digitala apparater använder du i din vardag? 
 

CYPERN 
 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

  

 

 

RESULTAT:  

De mest använda apparaterna bland de svarande är: 

- Mobiltelefon 
- Pc/laptop 
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8. Vilka applikationer och sociala plattformar använder du i ditt vardagliga liv?  
 

CYPERN 
 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

  

 

 

RESULTAT:  

De appar och sociala plattformar som används mest av de svarande är: 

- Sociala medier 
- Spelappar 
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9. Hur mycket tid spenderar du på digitala apparater och sociala plattformar per dag?  

 
CYPRUS 

 

 
ITALY 

 

 
LITHUANIA 

 

   
 

RESULTAT:  

De flesta av de svarande spenderar två till fyra timmar per dag på digitala apparater och sociala plattformar.  
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10. Vilka av följande digitala sätt använder du i allmänhet för lärande och informationsinhämtning?  

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

  

 

 

 

RESULTAT: 

De mest använda digitala sätten för lärande och 

informationsinhämtning är: 

- YouTubevideos 
- Hemsidor 
- Videos 

 
De minst använda sätten är: 

- E-tidningar 
- E- böcker 

 
 

7,9

39,5

34,2

28,9

47,4

63,2

65,8

81,6

60,5

57,9

81,6

0 20 40 60 80 100

Other

videos

power point presentations

electronic magazines

e-books

Instagram

Social Media - News

Websites

Facebook pages

Photos

YouTube videos

7,9

36

14,5

6,4

3,5

59

49,8

65,4

10,6

34,6

73,5

0 20 40 60 80

Other

videos

power point presentations

electronic magazines

e-books

Instagram

Social Media - News

Websites

Facebook pages

Photos

YouTube videos



 

1 
 

11. Med vilka av följande digitala sätt känner du dig mest bekväm att använda för lärande och övning? 

 
CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

 
LITAUEN 

 

   

 

RESULTAT: De sätt som känns mest bekväma är: 

- YouTubevideor 
- Hemsidor 
- Videor 

De minst bekväma sätten är: 

- E-tidningar 
- E- böcker 
- PowerPointpresentationer
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12. Bedöm följande exempel i förhållande till kulturarv där 1 motsvarar minst relevant och 5 mest relevant  

CYPERN 

 

ITALIEN 

 
LITAUEN 
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RESULTAT: 

De kulturarv som identifierats som mest relevanta är: 

- musik 

- mat 

- kulturevenemang 
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13. Vilka av följande appar för kulturarv känner du till bäst? 1 motsvarar känner till minst och 5 känner till mest  

 

CYPERN 

 

 
ITALIEN 

 

LITAUEN 

 
 

Majoriteten av de svarande svarade att de inte kände till några kulturappar. 

 

 



 

28 
 

RESULTAT: 

Kulturarvsappar verkade inte tilltala de som svarat på enkäten.  

 

14. Beskriv ett tillfälle när du använt en digital app vid en kulturaktivitet (t.ex. lagt upp en selfie med vänner på en festival)  

Svaren på fråga 14 från både fokusgrupperna och enkäten visar att den vanligast förekommande upplevelsen hos målgruppen 

är att ta foton till sociala medier. Syftet med frågan var att få en bredare bild av hur unga idag använder digitala hjälpmedel vid 

kulturaktiviteter, men svaren blev inte så utförliga som förväntat. Svaren bekräftar dock svaren på fråga 13 som visade att de 

svarande inte använde kulturarvsappar som innehåller VR, AR, chatbottar, QR-koder, och interaktiva kartor, i någon större 

utsträckning.  
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15. Vilka av följande digitala verktyg hjälper dig att lära dig bäst?  

CYPERN 

 

 

ITALIEN 

 
 
 
 
 

LITAUEN 
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RESULTAT:  

Flest svarande visar ett intresse för videos och hemsidor.  

I övrigt varierar resultaten i hög grad mellan länderna.  
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INTERVJUER 

PARTNER ANTAL 
INTERVJUER    

FRÄMSTA RESULTAT – FÄRDIGHETER OCH KOMPETENSER SOM BEHÖVS I 
KULTURARVSSEKTORN 

BJCUNIC 
(CYPERN) 

6 

 

1. Företrädare för yrkesutbildning med teknisk inriktning 

● Kreativitet  

● Utmärkta IT-kunskaper, datorkunnighet  

● Fotografikunskap och kunskap i kreativa uttryck  

● Skriftlig kommunikation och att producera innehåll 

● Kulturell medvetenhet 

● Kommunikationsförmåga 

● Empati  

● Interkulturell kommunikationsförmåga – mångfald   

2. Förvaltningschef - Centrum för bildkonst och forskning 

● Kreativa färdigheter 

● Planera sin tid  

● Digitala kunskaper och färdigheter 

● Designfärdigheter 

● Forskningsfärdigheter  

● Innehållsproduktion till plattformar  

● Animering  

3. Företrädare för onlineresebokningsföretag  

● Vara bra på PR  

● Vara presentabel, lätt att tycka om och käck  

● Presentera på ett lättbegripligt sätt så alla i publiken kan hänga med  

● Brinna för sitt uppdrag  

● God kommunikationsförmåga, entusiastisk och energisk  

● Digital- och mediakunnighet och hålla sig uppdaterad på teknisk 

utveckling.  

4. Kurator - Kulturarvscenter 

● Tillväxtmentalitet 

● Omfattande kunskap inom det kulturarvsområde som man arbetar 

med 
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● Omfattande kunskap om digitala verktyg 

● Kunna kommunicera effektivt 

● Förmåga att anpassa sig i en föränderlig arbetsmiljö 

5. Inspektör på Cyperns turismdepartement med ansvar för gastroturism  

● Empati 

● Anpassningsförmåga 

● Kreativitet  

● Innovationsförmåga 

● Digitala färdigheter  

● Innehållsproduktion   

 

6. Handläggare på Nicosias turismförvaltning 

● Kritiskt tänkande 

● Empati  

● Anpassningsförmåga 

● Kreativitet  

● Innovationsförmåga 

● Digitala förmågor 

 

 

E-MUNDUS 
(LITAUEN) 

2 1. Chef för kulturavdelning 

Digitala färdigheter – analysera data från mobiler 

2. Företrädare för ideell förening 

Digital- och mediakunnighet, vilket inte behöver betyda att man är expert på 

den digitala miljön men åtminstone har en grundläggande förståelse och 

översiktlig kunskap om varför och hur digitala verktyg används. Den digitala 

kulturarvssektorn växer snabbt vilket ställer krav på starka digitala 

färdigheter.  

BJC (IRLAND) 5 1. Utbildningsledare på museum – guidekoordinator 

● Vi måste lyfta fram karriärvägar inom kulturarvssektorn för unga 

människor. 

● Att fokusera på möjliga karriärvägar kan vara ett sätt att göra ämnet 

intressant för unga i yrkesutbildning.  
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2. Läs- och skrivkursorganisatör  - Vuxenutbildningscenter 

● Att lära sig om hur vi skapar en känsla av tillhörighet till samhället 

och att komma in i lokala sammanhang, hur kulturell identitet kan 

användas för att stärka socialt engagemang och att vara en aktiv 

samhällsmedborgare.  

● Särskild vikt bör läggas vid valet av plattformar och tekniska 

lösningar som krävs för att kunna ta del av projektresultatet. Det är 

inte meningsfullt att visa deltagare hur de använder en särskild typ 

av teknologi om de sedan inte kommer att kunna anpassa den 

kunskapen så att den går att använda i yrkeslivet där den tekniska 

utvecklingen går väldigt fort. 

3. Assisterande konsthandläggare - Konstavdelningen på West Meath City 

Council 

● Bristande kännedom om kulturarvsevenemang 

● Bristande tillgång till appar vilket måste tas i beaktande när man vill 

förbättrade digitalt engagemang 

4. Chef för avdelningen för internationellt arbete - Utbildningsförvaltning  

● Viktigt att stödja fortbildning för digitala färdigheter för att stärka 

resiliens och utveckla en ny attityd gentemot teknikens fördelar. 

● Kulturarv finns överallt, även i biologisk mångfald och vetenskapliga 

praktiker eftersom de framför allt fokuserar på den lokala 

naturmiljön som i sig är ett uttryck för vårt kulturarv.  

● Temaveckor för interkulturell och kulturell medvetenhet för att 

uppmärksamma alla nationaliteter som ingår i skolans elevgrupp. 

5. Projektutvecklare - Nationalmuseum  

● Främja ett etiskt utbyte av information och idéer på en lokalt 

förankrad plattform.  

● Främja en positiv attityd hos unga, främja empati och öka deras 

självförtroende för att hantera negativa åsikter. 

● Ge studenter ett utlopp för att ägna sig åt kulturarv  

● Knyta samman lokalsamhällen från olika delar av världen 
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  IZTZG 
(KROATIEN) 

7 1. Museichef 

● Kulturell medvetenhet, men också socialt ansvar är allra viktigast.  

 

2. Antikvarie- Museum 

● Digital marknadsföring bör användas för att öka digitalt engagemang 

kring kulturarv.   

3. Antikvarie - Museum 

• Kulturell medvetenhet, socialt ansvarstagande, främmande språk, 

kreativitet, informationskunnighet, kunna arbeta i team.  

4. Antikvarie och professor - Museum 

• “Vi kan öka studerandes motståndskraft i kultursektorn genom att 

genomföra olika tematiska workshops i publika miljöer (museer, 

arkeologiska parker, naturmiljöer och nationalparker). 

Workshoparna kan underlätta för deltagarna att ta till sig ny kunskap 

och nya färdigheter, eller få dem att sätta sig ordentligt, vilket 

kommer bidra till deltagarnas resiliens.”  

5. Kulturturismspecialist - Turisminstitut 

• Projektledning, PR, publikengagemang- och utveckling, datainsamling 

och -analys, och goda digitala färdigheter.  

6. Professor - Universitet 

• Digitala färdigheter – teknologi 

7. Föreläsare - Högskola 

• Grundläggande digitala färdigheter är ett måste. Kunskaper i 

främmande språk är önskvärt (kulturarv är kopplat till turism och 

turister är ofta utlänningar), kulturell medvetenhet är väldigt viktigt. 

Att vara nyfiken och eftersträva innovation och nya idéer kan också 

vara uppskattat.  

 

NCK (SVERIGE) 4 1.Verksamhetsutvecklare - Riksantikvarieämbetet 

• Att använda kulturarv som ett verktyg för att lösa problem från 

verkliga livet. Digitalt ledarskap och digitala färdigheter och 

kompetenser som behövs ”på golvet”. Förmågan att se 

kulturarvssektorn från utsidan och fråga sig vad medborgarna vill 
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kunna göra med kulturarvet. Förmåga att skapa designprocesser där 

användarupplevelsen är i fokus. Programmeringskunskaper. Att 

förstå öppna data och upphovsrättsfrågor. Att kunna säkerställa 

interoperabilitet av data mellan olika plattformar. 

Samarbetsförmåga och att kunna arbeta i tvärsektoriella team.  

2. Lektor i Medier, estetik och berättande samt programansvarig för 

masterprogram med inriktning mot digitalt berättande och kulturarv 

• Stimulera kreativa förhållningssätt, ge samarbetsförmåga och 

förmåga att arbeta i team med olika kompetenser, stimulera ett 

öppet förhållningssätt som fokuserar på att dela med sig av kunskap 

och erfarenhet.  

3.Avdelningschef - Kommunal vuxenutbildning  

• Stimulera analytisk förmåga, att kunna hitta, bearbeta och använda 

information. En utgångspunkt kan vara att våga använda komplexa 

ämnen som utgångspunkt och att ge verktyg för att hantera oro 

kring en osäker framtid.   

4. Avdelningschef för upplevelser och samlingar - Museum 

• “En utmaning är att olika målgrupper har så olika digitala 

kompetensnivåer. Digitalt engagemang kräver fokus och resurser för 

museer.”  

TDS (ITALIEN) 5 1. Ordförande - Kulturförening  

● Kommunikationsförmåga och att kunna förmedla, vilket är 

karaktäristiskt för sociala medier och digitala medier 

överhuvudtaget, och att kunna utbilda publik som inte är vana vid 

att ta del av kultur.  

 

2. Direktör - Regional museiförvaltning Piedmont 

● Tvärvetenskaplig utbildning och fortbildning  

● Utbildning som också innehåller perspektiv från humaniora och 

kultursektorn, och inte bara IT. Det digitala är ett verktyg och därför 

är det viktigt att det finns en gedigen kunskapsbas även i 

kulturarvsfrågor.  

● Kommunikationsfärdigheter 
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3. Programhandläggare - Bankstiftelse 

• “Särskilt centralt är digital undervisning och lärande, distanslärande 

och -arbete och att skapa nätverk mellan olika aktörer i 

utbildningens ekosystem. Detta kommer att hjälpa oss att skapa 

“det nya normala”.  

4. Professor i design - Universitet  

● Kulturell aktivator 

● Humanistisk expert 

● Teknisk expert 

● Digital strateg 

● Digital projektledare 

● Dataspecialist 

● Innehållsansvarig 

● Webbdesigner 

● Servicedesigner 

5. Programhandläggare - Bankstiftelse 

• “Digitalt engagemang i kulturarv kräver strategier som anpassas till 

varje kulturarv där digital teknologi ses som ett verktyg som kan 

användas för att möta nya behov för att kulturarv ska kunna 

upplevas och värdesättas.  

FAI (ITALIEN) 1 Forskare i modern konsthistoria - Universitet 

● Göra lite men väl, och gå på djupet. Utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt och att kunna skriva och uttrycka sig bör prioriteras.  

● “Kulturarv är ingen ‘plikt’, men mötet med kulturarv är ett verktyg 

som kan ge bra resultat om det hamnar i rätt händer”  
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FOKUSGRUPPER 

 

PARTNER   ANTAL 
FOKUSGRUPPER 
(FG) 

FRÄMSTA RESULTAT-KOMPETENSER  

BJCBJC (IRLAND)  2 

 

FG1 -Kreativitet/fantasi, Kunna arbeta i grupp/samarbete, Initiativförmåga  

FG2- Problemlösning, kreativitet och fantasi. Därefter att kunna 

kommunicera på främmande språk.  

E-eMundus 

(LITAUEN) 

1 o Att kunna använda ett främmande språk  

o Kreativitet 

o Kritiskt tänkande 

o Kunna arbeta i grupp 

o Problemlösning  

o Informationskunnighet  

o Anpassningsförmåga  

o Ledarskap 

 

IZK IZTZG 

(KROATIEN) 

3 FG1 – Språk/muntlig och skriftlig kommunikation, kreativitet/fantasi, kritiskt 

tänkande, kunna arbeta i grupp/samarbete, problemlösning, socialt 

ansvarstagande och etik.  

FG2- Informationskunnighet, anpassningsförmåga, kunna arbeta i grupp, 

främmande språk och kreativitet.  

FG3 – Problemlösning är en av de viktigaste delarna, tillsammans med 

anpassningsförmåga, informationskunnighet, kunna arbeta i grupp, 

främmande språk och kreativitet.  

NCK (SVERIGE) 2 FG1- Problemlösning, samarbete och att kunna läsa och skriva på 

främmande språk 

FG2- Samhällskännedom och medborgarskap, prata och skriva på 

främmande språk, och kreativitet och fantasi.  
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PARTNER   FOKUSGRUPPER 

(FG) 

FRÄMSTA RESULTAT – DIGITALA VERKTYG 

Genomsnittligt användande av internet 2 – 4 timmar – smart telefon 

BJCBJC (IRLAND)    2 

 

FG1 – Mobiltelefon och YouTube  

FG2-  YouTube och Instagram 

E-E-Mundus 

(LITAUEN) 

1 Sociala medier, TikTok 

IZK IZTZG 

(KROATIEN) 

3 FG1 -  YouTube – Videos  

FG2-  Mobiltelefon , PC/Laptop , platta, smartklocka, sociala medier, 

spelappar och e-handelsappar.   

FG3-  YouTube, hemsidor, foton, Facebooksidor, nyheter via sociala medier, 

e-böcker, Instagram, PowerPointpresentationer, e-tidningar.  

NCK (SVERIGE) 2 FG1-   mobiltelefoner, PC/laptop och plattor. Sociala medier som används är 

TikTok, Snapchat, Instagram och YouTube.  

FG2-  använder mobiltelefoner och PC/laptops. YouTubevideos är den 

främsta inlärningsvägen, därefter kommer hemsidor, e-böcker och e-

tidningar.  

 

PARTNER   FOKUSGRUPPER FRÄMSTA RESULTAT – DIGITALT KULTURARV OCH LÄRANDE  

OBS: Alla fokusgrupper tyckte att det var svårt att definiera kulturarv, särskilt 

immateriellt kulturarv.  

BJCBJC (IRLAND)    2 

 

FG1 – De flesta deltagarna tyckte att YouTube var den enklaste plattformen 

att använda för att lära sig saker.  

FG2- Posta bilder av dem själva under paraden på St. Patrick’s Day och andra 

nämnde att de använde Google maps när de reser.  

E-E-Mundus 

(LITAUEN) 

  Deltagarna använde mobiler vid olika typer av kulturevenemang som när de 

besöker en ny stad, konserter, festivaler, utflykter och museibesök.  

IZK IZTZG 

(KROATIEN) 

3 FG1 - De digitala verktyg som hjälpte deltagarna att lära sig mest är: 

Berättelser, videos, hemsidor, anteckningar.   

FG2- De digitala verktyg som hjälpte deltagarna att lära sig mest är: 

Berättelser, videos, hemsidor, e-böcker, presentationer, anteckningar. De 

skulle gärna lära sig genom gamification eller augmented/virtual reality men 

de har inte så stora möjligheter till det.  FG3-   Ingen av de svarande kände 
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till någon av de nämnda kulturarvsapparna. Denna grupp skulle också gärna 

lära sig genom gamification eller augmented/virtual reality men de har inte 

så stora möjligheter till det.  De var också överens om att appar inte kan 

ersätta lärare. 

NCK (SVERIGE) 2 FG1-    Google var deras främsta plattform för lärande – “där kan du hitta 

allt”. När de tillfrågades om hur de gör för att värdera informationen som de 

hittar genom Google verkade de inte riktigt förstå frågan. De litade på 

Googles algoritmer, så det som kommer högst upp är tillförlitligt. 

FG2-  lyssnar på podcasts under tiden som man gör vardagssysslor som 

matlagning eller städning ,“ett väldigt effektivt och roligt sätt att lära sig”.  
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Rapport över bakgrundsforskningsresultat  

 

Den här delen av strategirapporten ger en sammanfattning av den bakgrundsforskning som bedrivits 

som en del av PR1 för att kunna hitta rätt upplägg för pilotkursen. För att kunna förstå vilka behov som 

finns och identifiera utbildningsluckor togs ett ramverk fram för att undersöka läget i varje partnerland 

utifrån följande parametrar:  

1. Det nationella yrkesutbildningssystemet i förhållande till EQF (European Qualification Framework, 

den europeiska referensramen för kvalifikationer)  

2. Statistik gällande personer mellan 14 – 30 år gamla som hoppat av sin utbildning  

3. I vilken grad och på vilka sätt som kulturarv inkluderas i kursplaner inom grundskola, gymnasium och 

högre utbildning.  

4. Undersöka huruvida 14 – 30-åringar i respektive land kan anses vara ”digitalt infödda”(digital natives) 

5. Identifiera färdighets- och kompetenskrav kopplade till digital teknik inom yrkesutbildning.  

6. Innovativa kursplaner med kulturarvsinslag: upplägg och arbetssätt  

 

All information i denna rapport utgår från de rapporter som respektive projektpartner tagit fram för 

respektive land.  

1. Nationella yrkesutbildningssystem i förhållande till EQF 

Irland: Irländsk yrkesutbildning är en sektor inom utbildningssystemet som enligt The Solas ’Further 

Education and Training Strategy’ (2014 – 2019) erbjuder utbildning, kompetensutveckling och stöd till 

personer över 16 år som är jobbsökande, “andrachansstuderande” som tidigare har lämnat 

utbildningssystemet, och personer som vill återvända till arbetsmarknaden eller fortbilda sig. I det 

irländska utbildningssystemet är det obligatoriskt att ha sina barn inskrivna i utbildning mellan 6 – 16 

års ålder, alternativt säkerställa att de har fullgjort tre års utbildning efter grundskolan (Citizens’ 

Information, 2022).   

Mer information här:  https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019 

Litauen: Enligt Europeiska centrumet för yrkesutbildning (CEDEFOP) erbjuds yrkesutbildning i Litauen på 

gymnasial och eftergymnasial nivå (ISCE, (International Standard Classification of Education)-nivå 2-4, 

LTQF-(Lithuanian Qualifications Framework) och EQF-nivå 2-5) (CEDEFOP 2018). Högskolor erbjuder 

yrkesinriktade program som leder till en yrkeshögskoleexamen på EQF 6-nivå.   

Mer information här: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019 

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/ireland-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/lithuania-2019
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Italien: Det italienska utbildningssystemet är uppbyggt utifrån närhetsprincipen och 

utbildningsinstitutionernas självständighet. Staten har ensam rätt att lagstifta kring “generella 

utbildningsregler” och att besluta om nivåer för grundläggande service som måste erbjudas i hela landet. 

Staten tar också fram grundläggande principer som regionerna har att förhålla sig till i sin verksamhet. 

Regionerna har parallell lagstiftande makt på utbildningsområdet och ensam lagstiftande rätt på 

yrkesutbildningsområdet. Statliga utbildningsinstitutioner är självständiga när det kommer till didaktisk 

inriktning, organisation, och forskning och utveckling.    

Mer information här: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019 

Kroatien:  Enligt CEDEFOP:s rapport (2019) erbjuds yrkesutbildning i Kroatien på gymnasial-, 

eftergymnasial- och högskolenivå. Yrkesutbildning kan påbörjas vid 14 eller 15 års ålder efter avslutad 

grundskola. På gymnasienivå är cirka 70% av eleverna inskrivna i grundläggande yrkesutbildning. 

Ungefär två tredjedelar av studerande på yrkesutbildningar går fyraåriga utbildningsprogram, en 

tredjedel går treåriga program. De fyraåriga programmen är framförallt baserade i skolmiljö med 10% 

av undervisningstiden i arbetsplatsförlagt lärande, och leder till en examen motsvarande EQF-nivå 4 

(kroatisk utbildningsnivå 4.2) som tillsammans med godkända resultat på externa högskoleprov ger 

behörighet till högre utbildning.   

Mer information här : https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/croatia-2019 

Sverige: I Sverige kan yrkesutbildning påbörjas efter grundskolan och ske på gymnasial och 

eftergymnasial nivå samt inom högre utbildning. Antagning till yrkesutbildning på gymnasial nivå sker 

antingen med fullständiga grundskolebetyg eller genom individuella introduktionsprogram som ger 

behörighet till gymnasiestudier. Yrkesutbildning på gymnasial nivå är treåriga program som ger en 

yrkesexamen motsvarande EQF 4. Studerande på programmen kan välja att antingen läsa huvuddelen 

av utbildningen i skolan eller genom lärlingsutbildning. Båda inriktningarna innehåller arbetsplatsförlagt 

lärande, den skolbaserade formen minst 15 % och lärlingsutbildningen minst 50%.  

Mer information här: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019 

Cypern: Yrkesutbildning i Cypern drivs framför allt i offentlig regi. Utbildning på gymnasial och 

eftergymnasial nivå inklusive kvällskurser på tekniska skolor och lärlingsplatser är gratis, medan 

vuxenutbildningsprogram av olika slag erbjuds för en mindre avgift. Den halvstatliga organisationen 

Human Resource Development Authority of Cyprus (HRDA) har skapat starka incitament för att delta i 

vuxenutbildning med yrkesinriktning genom bidrag till företag och deras anställda för 

fortbildningsaktiviteter. Cypern har en hög utbildningsnivå i befolkningen. För närvarande finns en stark 

trend av att läsa breda gymnasieprogram följt av högre utbildning.  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/italy-2019
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/sweden-2019
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Mer information här: https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019 

EQF 

EQF är ett ramverk med åtta nivåer för alla typer av kvalifikationer som bygger på läranderesultat, och 

används som ett översättningsverktyg mellan olika nationella referensramar för kvalifikationer. 

Ramverket hjälper till att förbättra tydlighet, jämförbarhet och överförbarhet av människors 

kvalifikationer och gör det möjligt att jämföra kvalifikationer mellan länder och institutioner. Inom alla 

deltagande länder i projektet har yrkesutbildning på nivå 3 – 5 identifierats, där nivå 6 motsvarar en 

universitetsexamen på grundläggande nivå som kan vara både akademisk och yrkesinriktad. För mer 

information, besök  https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs.  

2. Statistik gällande personer mellan 14 – 30 år som har hoppat av sin utbildning  

Under 2021 var Kroatien (2%), Irland (3%) och Litauen (5%) de medlemsstater med den lägsta andelen 

avhoppare från utbildning.  I andra delen av spektrat återfanns Italien (13% och Cypern (10%).  

EU:s medlemsstater har satt upp målet att minska andelen avhoppare till under 9% på EU-nivå till 2030. 

16 medlemsstater har redan klarat EU-nivåmålet inklusive Irland, Kroatien, Litauen och Sverige (se figur 

1).  

  

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-in-europe/systems/cyprus-2019
https://europa.eu/europass/en/national-qualifications-frameworks-nqfs
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Figur 1.  

 

 

 

3. Information kring hur kulturarvsrelaterade ämnen inkluderas i kursplaner i grundskolan, på 

gymnasiet och inom högre utbildning  

I de deltagande länderna ser vi att kulturarv ges plats i grundskolan inom ämnen såsom musik, bild, 

geografi och religion. På gymnasienivå ligger tonvikten på språkundervisning, historia, ekonomi och 

samhällskunskap. Det finns betydande olikheter i hur kulturarv definieras inom de olika 

utbildningssystemen. Kultur, kulturarv och utbildning som begrepp har förändrats över tid och 
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förstås inte på samma sätt på olika språk och i olika nationella kontexter. Kulturarv, både materiellt 

och immateriellt, rör både dåtid och nutid. Att använda kulturarv i yrkesutbildning bör inte ses som 

enbart ett svar på marknadsekonomin, utan kan också användas som verktyg för hållbar utveckling. 

Utbildning som den fungerar idag är fortfarande för kunskapsorienterad vilket resulterar i låg 

flexibilitet. Utbildningsväsendet är i behov av nytänkande kring mål och metoder, också när det gäller 

frågor som rör digitalt kulturarv. Att använda digitalt kulturarv för lärande kan stärka mjuka 

färdigheter och kompetenser som behövs för att skapa motståndskraft hos Europas unga. Lärande 

genom kulturarv stärker människors förmåga att vara aktiva samhällsmedborgare, men också 

ansvarstagande medborgare som skyddar alla former av kulturarv.    

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN

.pdf 

 

4. Undersöka huruvida 14 – 30-åringar i respektive land kan anses vara “digitalt infödda”  

“Digitalt infödd” (digital native) är ett begrepp som används mer och mer för att beskriva de 

generationer av unga människor som växer upp omgivna av digital teknologi. Begreppet antyder att 

unga människor idag hanterar teknologi intuitivt och därför inte har behov av utbildning och övning 

i digitala tekniker. EU:s digitala strategier (Digital agenda för Europa 2010, En digital inre marknad för 

Europa 2015 och Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern 2020) har under det senaste årtiondet 

haft som målsättning att alla EU:s medborgare ska bli digitala. Forskning kring ungas användande av 

internet och teknik i Europarådets medlemsländer är rätt begränsad men Eurostats data kan ge några 

insikter kring läget inom EU. Under 2021 uppgav 95% av unga européer att de använde internet 

dagligen. Däremot varierade andelen unga med grundläggande digitala kunskaper eller mer från 93 

till 46% med ett EU-genomsnitt på 71%. Cirka 76% av alla unga uppgav att de kunde utföra enklare 

uppgifter på en dator som att kopiera eller flytta en fil eller mapp.   

Unga européer och internet 

⮚ 95 % använder internet dagligen 

⮚ 86 % deltar i sociala nätverk 

⮚ 71 % har grundläggande digitala färdigheter 

⮚ 36 % ägnar sig åt faktagranskning 

⮚ 35 % deltar i onlinekurser 

⮚ 25 % letar jobb  

Källa: Eurostat, 2021 

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/617486/IPOL_STU(2018)617486_EN.pdf
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5. Identifiera färdighets- och kompetenskrav kopplat till digital teknik inom yrkesutbildning  

All digitalisering leder inte till innovation, och all innovation grundar sig inte heller i digitalisering. 

Däremot började vi, även innan covid-19, se innovation som var radikal och som ställde nya krav på 

färdigheter kopplat till teknisk utveckling och ökad användning av digital teknik inom yrkesutbildning. 

Projektbaserat lärande, ”learning-by-doing”, lärande kopplat till verkliga utmaningar och 

individcentrerad undervisning kan stödja utvecklingen av färdigheter som krävs på den moderna 

arbetsplatsen, och de är alla sammankopplade med digitalt lärande. Enligt en undersökning gjord av 

Eurostat 2021 besitter 54% av alla européer grundläggande digitala färdigheter, vilken innebär att de 

kan utföra minst en aktivitet kopplad till något av fem områden: informations- och datakunnighet, 

kommunikations- och samarbetsförmåga, förmåga att skapa digitalt innehåll, säkerhetsfärdigheter 

och problemlösningsfärdigheter (se figur 2).  

Figur 2. 
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6. Innovativa kursplaner med kulturarvsinslag: Upplägg och arbetssätt  

88% av europeiska medborgare instämmer i att kulturarv bör ingå i skolundervisning eftersom det 

kan berätta något om vår historia och kultur, detta enligt en Eurobarometer från 2017 på ämnet. 

För att stödja detta verkar Europeiska kommissionen för att öka medvetenheten om Europas 

kulturarv genom utbildning, och att maximera effekten av Erasmus+-programmet inom detta 

område. I länderna som deltar i projektet finns en uppsjö av projekt finansierade av EU som syftar 

till att utforska möjligheter för att definiera, mäta och identifiera immateriellt och materiellt 

kulturarv och att ta fram nya och innovativa metoder för att undervisa europeisk ungdom.  

Kulturarvsbaserat lärande inom yrkesutbildning i Irland brukar ofta ta formen av grupparbeten 

med diskussion och samspel mellan deltagarna. Man erbjuds praktiska workshops, laborationer 

och handledning. Utöver detta erbjuds praktik, arbetsövningar, individuell stöttning och 

självstudier. Yrkesutbildningen använder sig av föreläsningar, fortbildningar och kurser för att 

komplettera detta breda utbud av lärandemetoder. Kulturarvsbaserat lärande kategoriseras för 

det mesta inom det samhällsvetenskapliga fältet inklusive journalistik och kommunikation (QQI, 

2022). Kurser inriktade mot turism kan ofta innehålla företagsekonomi och kunskap om 

informationssystem. Företagsinriktade kurser med turisminslag kategoriseras inom 

Företagsekonomi, administration och juridik (QQI, 2022). Kurser kan också erbjudas online som 

exempelvis certifiering för lokala kulturarvsguider.  

En svensk studie om digitisering av kulturarv från 2020 poängterade att ett ökat användande av 

digitiserat kulturarv i skolan kan bidra till en minskning av spridningen av “fake news” eftersom 

det kan ge fler möjligheten att söka i och använda sig av originalkällor. Digitiserat kulturarv ger 

därmed möjlighet till ökade kunskaper i källkritik (Adenfelt, Larsson & Edholm 2020). Svenskt 

kulturarv (monument, byggnader, kulturmiljöer, byggnadsminnen, arkeologiska och historiska 

artefakter, fotografier, konst etc) är i viss utsträckning digitiserat eller under digitisering. Det finns 

ett flertal databaser, sökmotorer, appar och kartsystem där bakgrundsdata om kulturarv kan 

hämtas eller upplevas. Pandemin har också lett till att museer, arkiv och andra 

kulturarvsinstitutioner börjat arbeta mer med sitt digitala utbud. Dock är fortfarande bara en 

bråkdel av arkiv, museers och biblioteks material tillgängligt i digital form eftersom samlingarna 

är enorma.   

I Italien svarar kulturarvsbaserat lärande upp mot ökad efterfrågan på delaktighet i kulturlivet 

tillsammans med målsättningar kopplade till demokratiska värderingar och hållbarhet. Detta görs 

genom ett flertal olika metoder, praktiker och uttryckssätt. Genom experimentella angreppssätt 

som inbjuder till jämförelser sätter det individens tankar, narrativ och kreativa uttryck i centrum 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2150_88_1_466_ENG
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och skapar rum för att de ska kunna visas. Att bjuda in människor i det samtida meningsskapande 

som kulturarv innebär är centralt, och metoder där dialog och engagemang premieras är viktiga. 

För aktörerna som ska stötta en sådan process är det viktigt att kunna ta fram utbildningsmaterial 

som kännetecknas av att flera röster får komma till tals, att ett lyssnade förhållningssätt lyfts fram 

och att olika initiativ tas tillvara redan på planeringsstadiet. 

Cyperns nationella UNESCO-kommittée, som styrs av utbildnings- och kulturdepartementet, 

öppnade en utlysning för civilsamhället 2015 för att kunna ta fram en nationell förteckning över 

cypriotiskt immateriellt kulturarv. En expertkommitté gick igenom nomineringarna tillsammans 

med representanter för lokalsamhällen, kulturbärare, forskningsinstitut och andra berörda parter. 

Den nationella inventeringslistan uppdateras varje år. Cyperns hemslöjdsstyrelse som är en del av 

departementet för energi, handel och industri tog tillsammans med myndigheten för HR-

utveckling (HRDA) fram en rad utbildningar för arbetslösa som erbjöd yrkesutbildning inom 

traditionshantverk som broderi, keramik och vävning. Kunskap om dessa hantverk har aldrig 

tidigare varit en del av utbildningssystemet i Cypern och unga har därför inte kommit i kontakt 

med dem.  

Utbildning i kulturproduktion i Kroatien innehåller workshops i kulturarvsinterpretation och 

kreativ utveckling av kulturarv. I kulturturismutbildningar ingår kunskap om kristet kulturarv. 

Kursen om kristet kulturarv ska ge kunskap om ämnet i fråga, och är framförallt riktad mot 

blivande auktoriserade guider och andra inom turismsektorn. Eftersom tanken är att verkligen ge 

en gedigen grund är kursen två terminer lång och hålls under helger med en total undervisningstid 

om 180 timmar fördelat på föreläsningar, exkursioner och fältarbete.  

I Litauen lanserades 2018 ett initiativ för skolbarn kallat Kulturpasset (Kultūros pasas) i samarbete 

med Utbildningsdepartementet. Målet är att öka möjligheten att delta i kulturprojekt och -

evenemang, att låta barnen utveckla kulturell medvetenhet och erfarenhet genom att få ta del av 

konstnärliga uttryck. Varje elev får ett kulturpass som är värt 15 euro per år för att kunna ta del 

av pjäser, utställningar eller konserter som erbjuds av olika kulturinstitutioner. Kulturaktiviteterna 

väljs ut av expertgrupper baserat på bland annat olika åldersgruppers behov. Den litauiska 

strategin för att uppnå 2030-målen innehåller åtgärder för att styra utbildningssystemet mot 

kreativitet, medborgarskap och ledarskapsfärdigheter, och för att ta fram utbildningsprogram 

som ska främja Litauens kreativa näringar genom fokus på kultur, utbildning, ekonomi och 

vetenskap.  
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Sammanfattande slutord kring bakgrundsforskningen   

1.  Alla europeiska länder har antagit EQF-systemets åtta nivåer där yrkesutbildning ska finnas 

tillgänglig på alla nivåer. I alla partnerländer har yrkesutbildning på nivå 3, 4 och 5 identifierats, 

där nivå 6 motsvarar en universitetsexamen på grundnivå som kan vara både akademisk och 

yrkesinriktad.  

2. Andelen avhoppare från utbildningar är fortfarande hög i de europeiska länderna och att nå 

målet om 9% till 2030 är en stor utmaning. En av anledningarna är att orsakerna bakom ungas 

avhopp fortfarande är oklara.  

3. Det finns stora skillnader i hur olika utbildningssystem definierar kulturarv. Avsaknaden av en 

definition av digitalt kulturarv stärker behovet av att ta fram ny kunskap på området som kan 

vara en milstolpe i skapandet av en innovativ kursplan och lärmetod.  

4.  95% av unga européer mellan 16 – 29 år uppgav att de använder internet dagligen men endast 

35% gick en kurs online. Utmaningen är att klargöra om graden av digitala färdigheter som fås 

genom vardagligt internetbruk är tillräcklig för att kunna ta till sig kunskap och utveckla mjuka 

färdigheter som kreativitet och problemlösning genom en innovativ kursplan med digitalt 

kulturarv.  

5. All digitalisering leder inte till innovation, och all innovation baseras inte heller på digitalisering. 

Projektbaserat lärande, ”learning-by-doing”, lärande kopplat till verkliga utmaningar och 

individcentrerat lärande kan alla hjälpa till att utveckla färdigheter som behövs på en modern 

arbetsplats, och är alla kopplade till digitalt lärande.  

6. Inom DIGICULT:s projektgrupp finns en bred kunskapsbas och expertis som tillsammans med 

redan framtagna metoder visar på vikten av ett europeiskt kulturarv som kommer att stödjas 

med allt det unika och rika immateriella och materiella kulturarv som ryms inom varje enskilt 

land.  
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FRAMTIDA HÅLLBARHETSSTRATEGIER  

Projektet DIGICULT är i linje med flera av de globala målen för hållbar utveckling som slås fast i FN:s 

Agenda 2030:  

Mål 4 - Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för 

alla 

Den nya innovativa digitala miljön för kulturarvsbaserat lärande säkerställer att alla unga studerande 

mellan 14 – 30 år inkluderas genom att ta hänsyn till många olika utbildningsbakgrunder och genom att 

inspirera dem till ett livslångt lärande. Alla deltagande organisationer har lång erfarenhet av formell eller 

icke-formell yrkesutbildning och av att använda sig av digitala verktyg vilket borgar för hög kvalitet. Även 

användandet av spel som inlärningsmetod kommer att förhöja upplevelsen.  

Mål 5 - Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt  

Projektet DIGICULT syftar till att erbjuda möjligheter för unga att bygga upp mjuka färdigheter och 

kompetenser som de behöver för att lyckas både i sitt privat- och yrkesliv. Genom att ge flickor och unga 

kvinnor tillgång till lärandemiljön så bidrar projektet till mål 5.  

Mål 8 - Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor för alla  

De verktyg som tas fram inom DIGICULT kommer att fokusera på att förbättra färdigheter och 

kompetenser som krävs i den digitala eran genom att använda kulturarv. Genom att själva få uppleva eller 

analysera kulturarv kommer deltagarna att få kunskap, färdigheter och kompetens inom områden som 

kulturmiljövård eller socialt välmående. Denna typ av kunskap leder till hållbar ekonomisk tillväxt genom 

exempelvis möjligheter till anställningar med goda anställningsvillkor.  

Mål 12 - Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster  

Mål 12 handlar om att etablera “ansvarstagande konsumtion och produktion”, och för att uppnå målet är 

uppdaterade och insiktsfulla forskningsresultat på ämnet av högsta vikt. Eftersom hållbara praktiker som 

grön och cirkulär ekonomi är viktiga beståndsdelar i vår gemensamma europeiska kultur kommer 

DIGICULT att uppmärksamma framstående forskning på området.  

Mål 17 - Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling 

Genom att utveckla DIGICULT:s nätverk kommer vi att kunna komma längre i att främja hållbar utveckling. 

Utvecklandet av det digitala rummet för lärande och att studerande och lärare från sex EU-länder möts 

kommer att lägga en stadig grund för fortsatt samarbete. Att använda kulturarv som utgångspunkt för att 

kommunicera med varandra och stärka färdigheter kan vara ett nytt sätt att skapa digital kommunikation 

vilket är så viktigt för att uppnå en hållbar utveckling.  
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NÄSTA STEG 

Ett innovativt tillvägagångssätt – en metodik för att lära ut och utveckla färdigheter och kompetenser 

genom digitalt kulturarv  

Genom projektaktiviteterna i arbetspaketet PR 1 med delaktiviteter PR1.1 och PR1.2 har projektet både 

identifierat lärmetoder och kompetenser och färdigheter som bör utvecklas såsom kritiskt tänkande, 

kreativitet och innovationsförmåga. Allt utifrån materiellt och immateriellt kulturarv. Modellen nedan 

visar hur upplägget skulle kunna se ut.  
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Strategirapporten är ett verktyg som gör det möjligt för projektgruppen att gå vidare till PR2 och skapa 

DIGICULT:s FORMAT FÖR E-LÄRANDE OCH VALIDERING 

Aktivitet 2.1: Framtagande av material till utbildningsmoduler och praktiska övningarinom 

nyckelområden för att låta deltagarna utveckla digitala, metodologiska och relationella kompetenser samt 

ämnesspecifika kompetenser och färdigheter. Aktivitetsledare: BJC.  

  De rapportresultat som kommer att användas är följande:  

  1. Kompetenser som kommer att vara i fokus:   

⮚ främmande språk   

⮚ muntlig och skriftlig kommunikation  

⮚ kreativitet/fantasi  

⮚ kritiskt tänkande  

⮚ problemlösning  

⮚ förmåga att arbeta i grupp  

2. Den breda målgruppen med många olika behov kräver en innovativ kursplan som tar hänsyn till 

individuella behov, men som också skapar en miljö som främjar inkludering.  

3. Modulerna bör fokusera på resultat och inte vara fullproppade med innehåll. Därför krävs interaktiva 

och kreativa workshops som kan stötta deltagarna i att orientera sig i den digitala utvecklingen men också 

utveckla färdigheter och kompetenser som låter deltagarna mötas över landsgränser.  

4. Modulernas innehåll bör motsvara EQF-nivå 3, 4, 5 och 6.  

5. Undersökningen visade att en e-lärmiljö inte nödvändigtvis måste vara 100% digital eftersom ungas 

digitala färdigheter varierade länderna emellan. Behovet av blandade lärmiljöer underströks också av 

fokusgruppsdeltagare och i intervjuerna. Okunskapen i målgruppen om digitala kulturarvsappar visar 

också på behovet av en blandad lärmiljö.    

  



 

52 
 

 

  

Aktivitet 2.2: Framtagande av digitala lärresurser för moduler och praktiska övningar i olika format 
(webbinarier, video, fallstudier, presentationer, e-böcker, artiklar, rollspel och grupparbeten) lämpliga för 
Digicults pilotkurs.  
Aktivitetsledare: UNIC. 

 

Undersökningsresultaten som kommer att användas för aktivitet 2.2 är följande:  

1. Det finns redan massor av digitalt utbildningsmaterial som kan användas för moduler, exempelvis 

Europeana som ger kulturarvsentusiaster, yrkesverksamma, lärare och forskare digital tillgång till europeiskt 

kulturarvsmaterial ( https://www.europeana.eu/en/about-us)  

2. Att använda videor, YouTube, TikTok och hemsidor har återkommande lyfts fram av projektets målgrupp 

som de bästa digitala sätten för att ta till sig ny information.  

3. Digitala resurser måste vara tillgängliga via mobiler och laptopts eftersom undersökningen visade att unga 

studerande använder dessa för att ta del av information.  

  

  

  

  

  

https://www.europeana.eu/en/about-us
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105790537
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d7834ad0-ddac-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-105790537


 

60 
 

OECD Education Working Paper No. 179. https://doi.org/10.1787/e071a505-en 
 

● http://www.coe.int/t/e/cultural_cooperation/culture/policies/reviews/CDCULT( 2004)7_EN 

 
● Intangible Cultural Heritage of Cyprus available at: http://www.unesco.org.cy/Programmes- 

Intangible_Cultural_Heritage_of_Cyprus,EN-PROGRAMMES-04-02-03,EN (accessed on 27 April 2022) 

 
● MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE, CYPRUS PEDAGOGICAL INSTITUTE 

available at: http://www.moec.gov.cy/ysea/index.html (accessed on 29 April 2022) 
 

● OECD (2019c), PISA 2018 Results (Volume III): What School Life Means for Students’ Lives, PISA, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/acd78851- en 

 

● Overview of the Cultural Heritage of Cyprus available at: 
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_berlin.nsf/All/8E0622E689DD1 
260C2257FBF002F5F31 (accessed on 28 April 2022) 

 

● Republic of Cyprus CY-44 Council of Europe/ERICarts, "Compendium of Cultural Policies  and Trends
 in Europe, 16th edition", 2015 
https://www.culturalpolicies.net/wp- content/uploads/pdf_full/cyprus/cyprus_122014.pdf 

● Theocharous, A (2020). Vocational education and training for the future of work: Cyprus. Cedefop 
ReferNet thematic perspectives series. 
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2020/vocational_education_training 
future_wor k_Cyprus_Cedefop_ReferNet.pdf 

● Vrasidas, Charalambos (2015), The rhetoric of reform and teachers' use of ICT. In: British Journal for 
Educational Technology 46(2), 370–380. https://www.deepdyve.com/lp/wiley/the-rhetoric-of-
reform-and-teachers-use- of-ict-7QBB0ydJSU 

● Nyckelorganisationer och -portaler 

o Ministry of Education and Culture – Cultural Services http://www.moec.gov.cy/en/ 

o Ministry of Education and Culture – Cyprus Pedagogical Institute http://www.pi.ac.cy 

o Union of Cyprus Municipalities http://www.ucm.org.cy/ 
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o Open University of Cyprus Faculty of Humanities and Social Sciences – MA Programme on 
Cultural Policy and Development 
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s1/programme/ppa/description 

o University of Cyprus – UNESCO Chair in Gender Equality and Women's Empowerment 
http://www.ucy.ac.cy/unesco 

o University of Nicosia – UNESCO Chair in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue for a 
Culture of Peace http://www.unic.ac.cy/education/unesco-chair/ 

o Creative Europe Desk http://www.ced-cyprus.org 

o Cyprus Symphony Orchestra http://www.cyso.org.cy/ 

o Cyprus Theatre Organisation http://www.thoc.org.cy/ 

o Leventis Municipal Museum of Nicosia nfo@leventismuseum.org.cy 

o NiMAC - Nicosia Municipal Arts Centre http://nimac.org.cy/ 

o Costas & Rita Severis Foundation http://www.severis.org/en/ 
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ROLLER OCH ANSVARSOMRÅDEN FÖR PROJEKTPARTNERS  

 

 
Projektresultat 
 

 
Delprojektledare 

 
Involverade partners  

 
Aktivitetsledare 

PR1: 
DIGITAL CULTURAL 
HERITAGE: AN 
INNOVATIVE 
CURRICULUM 
 

UNIC CIOFS, TDS, FAI, 
eMundus, NCK, IZTZG 
och BJC 

1.1 UNIC 

1.2 TDS 

PR2: 
DIGICULT E-LEARNING 
PATHWAY AND 
VALIDATION) 
 

CIOFS Alla partners är 
involverade 

2.1 BJC 

2.2 UNIC 

2.3 CIOFS 

2.4 E MUNDUS 

PR3: 
DIGICULT 
EDUCATIONAL GAME 
 

DIGIPRO FAI, TDS, NCK och 
eMundus stöttar, och 
CIOFS, BJC, IZTZG 
bidrar 

3.1 DIGIPRO 

3.2 DIGIPRO 
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UTVÄRDERING AV STRATEGINS FRAMTAGANDE  
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