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Riksstämma 2012

Kronobergs läns hembygdsförbund lämnar in en 
motion om nutidsdokumentation som stämman 
biföll

Maria och Ann erbjuder sig att arbeta med en 
handledning och hålla i ett fältseminarium vid 
kommande riksstämma



Samtidsdokumentation med nya verktyg

Studiecirkel och workshop om allt du kan göra med 
hjälp av en smartphone och sociala medier. 
Vi testar att lägga berättelser, bilder och filmer från 
samtiden på Youtube, Instagram och Facebook. 
Redan efter sista anmälningsdag kommer du att få 
smygstarta genom att få en uppgift per e-post. 

Förberedelser: du behöver en smartphone och ett 
konto på Facebook.



HembygdNu





#HembygdNu Hembygdsfikat är bästa fikat 
#vårbyfittjahembygdsförening



Platsr
På konditori Vete-Katten gick startskottet för "Samtidsdokumentation med nya verktyg", en 
studiecirkel på Facebook med efterföljande workshop på Östergötlands museum (maj 2014). Både 
cirkel och workshop är en del av Hembygdsdagarna, arrangerade av Sveriges hembygdsförbund. 
Cirkelledarna Ann Pettersson, Stockholms läns hembygdsförbund och Maria Casagrande, Skånes 
hembygdsförbund träffades över en fika för att planera. Kakorna var fantastiska!



Innan jag drack kaffe

Berättelse av Ann Pettersson
Under min gymnasietid i Luleå hängde jag otaliga timmar på Café Metropol. Här både skolkades det och pluggades. Man kunde 
beställa en kanna med varm choklad eller te, enorma mackor med falukorv och stekt ägg, och jättegoda tekakor med ost...
Det var helt inrökt, och gubbarna som arbetade på gatukontoret kom hit och lunchade och tippade och samsades med oss 
gymnasieelever. Jag kan inte komma ihåg att vi någonsin blev ivägkörda trots att vi måste ha suttit i timmar med en enda 
tekopp. Tack för det!



YouTube



Workshop samtidsdokumentation med nya verktyg



Hur vill ni arbeta?

Facebook

Instagram

Youtube

Fotodokumentation

Samtalsvandringar

Intervjuer
Deltagande observation

Beskrivningar

Frågelistor

Platsr.se



Vad lärde vi oss av det här då?




