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Eko-projektets 
handbok
Utan publik – inget Eko-projekt. På bokens bilder ingår grupper 
av studerande från Helsingin aikuisopisto (Helsingfors vuxen-
institut) som deltog i de guidade Eko-rundturerna på Ateneum. 
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Inledning
Det du håller i handen är Eko-projektets handbok. Konstmuseet Ateneum 
(Finlands Nationalgalleri) erhöll finansiering av Undervisnings- och kultur-
ministeriet för åren 2019–2021 som gjorde att vi kunde genomföra ett projekt 
med titeln ”Eko – finska på Ateneum”. En förutsättning för finansieringen var 
att projektet skulle implementeras inom museibranschen nationellt, vilket är 
syftet med denna publikation. Publikationen kan fritt laddas ner och skrivas 
ut. Utöver publikationen arrangerar Eko-projektet distans- och närutbildning 
under hösten 2021 samt ett avslutande seminarium. Eko-guidningarna kommer 
också att konceptualiseras till en egen serviceprodukt på Ateneum.  

I Ateneums Eko-team ingick två deltidsanställda (50% arbetstid) projektproducenter
och två museiguider. Som projektledare fungerade chefen för publikarbete. 
Eko-teamet integrerades med teamet publikarbete i museets fasta verksamhet.
Utbildnings- och kulturministeriets tvååriga bidrag täckte 95 % av Ekos kostnader. 

Som pilotmuseer i Eko-projektet år 2021 ingick Aine Konstmuseum och Seinä-
jokis museer samt Konsthallen i Seinäjoki. Tillsammans med pilotmuseerna 
gjorde vi inom Eko-projektet utvecklingsarbete för att stärka guideverksamheten 
och testade hur Eko-metoderna kunde anpassas till olika besökargrupper. 

Eko-projektet fokuserar på social delaktighet i museerna och fokuserar främst 
på att stärka den språkliga delaktigheten och att utveckla guidningsverksam-
heten. I projektet samarbetar vi med Finlands museiförbund, LL-Center och 
Helsingin aikuisopisto (Institutet för vuxenutbildning i Helsingfors).  

Eko uppstod ur behovet att utveckla de guidningsmetoder som redan hade 
tillämpats på Ateneum. Projektet gjorde det möjligt för museets publikarbete 
att närmare studera hur grupper med särskilda behov fungerade och att få nya 
idéer för att betjäna och aktivera dem. 

Avsikten med projektet Eko var till en början att framför allt göra det lättare 
för personer som studerade finska, men vars modersmål är något annat, att 
tillgodogöra sig museernas utbud. Eftersom den målgrupp vi hade valt övade sig 
i ett nytt språk beslöt vi att införa lätt språk som en av projektets hörnstenar. 
Vår arbetshypotes var att besökarnas möjlighet att själva klä sina upplevelser 
i ord kunde stärkas om metoden var lätt språk och guidningen baserade sig på 
samtal. Inom ramen för projektet utvecklades småningom ett koncept som kan 
tillämpas med ett brett spektrum av grupper 
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Så använder du publikationen 
Denna publikation är avsedd för alla som är intresserade av att utveckla 
museernas publikarbete och guidningsverksamhet. Den riktar sig också till 
lärare och gruppledare som kommer med sina grupper till museet. Du kan läsa 
publikationen som sådan, eller läsa de kapitel du tror kan hjälpa dig i önskad 
ordning. 

Eftersom deltagande står i Eko-projektets centrum talar vi mycket om besökarens 
upplevelse. Å andra sidan har Eko-projektet varit en viktig inlärningsprocess för 
museets hela organisation. Det kan alltså ses ur två perspektiv: som besökar-
upplevelse och som museiorganisationens inlärningsprocess.  

Handbokens metoder eller Ateneums Eko-rundturs stomme är inte nödvändigtvis
avsedda att användas som sådana. Här finns en mängd förslag och idéer, och 
var och en kan anpassa dem på sitt eget sätt. I planeringsskedet hoppades vi 
att konceptet i bästa fall skulle tjäna som ett dignande buffébord: möjligheten 
att plocka åt sig sin egen portion anpassad enligt aptit och smak.  

Symboler

   Tips och idéer för att utveckla den egna verksamheten. 
   

   Uppgifter och diskussionsteman att fundera på.
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Den som arbetar eller besöker ett museum kan ställas inför 
en mängd frågor. Om frågorna nedan känns bekanta, eller om 
du hoppas finna svar på dem, då är Eko rätt forum för dig! 

Museianställda
� Varför existerar vårt museum?
� Vem besöker oss, vem gör det inte? Varför? 
� Hur kunde vi öka antalet återkommande besökare? 
� Vad är det bästa vi kunde erbjuda vår publik?
� Vill vi vara en mera aktiv aktör i samhället? 
� Kan vårt museum påverka (göra världen till en bättre plats)?
� Är museet en betydelsefull plats för våra besökare? 
� Hur skulle det vi erbjuder kunna beröra besökarna?
� Varför talar vi alltjämt om speciella grupper 
 – kunde allting vara speciellt?
� Vet vi vad besökarna tycker om oss? 
� Inte försummar eller sårar vi väl någon omedvetet? 

Gruppledare 
� På vilka olika sätt kan man närma sig konst och historia? 
� Hur kan man göra steget att ta sig till ett museum lättare? 
� Vad kunde göra museet intressant för min grupp?
� Nog förhåller sig väl museet positivt till oss? 
� Är vi bara till besvär, eller känns det som om vi gjorde något fel? 
� Vad om museet använder ett svårbegripligt språk?
� Eller blir det bara tråkigt?
� Vad om inte alla i gruppen deltar i diskussionerna? 
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Eko som besökarupplevelse 
Eko är ett användarorienterat koncept för grupper för vilka en uppföljning 
med lätt språk kunde vara till hjälp. Projektets kärna ligger i att med hjälp av 
aktiverande samtal stärka besöksupplevelsen. 

För att skapa en engagerande besöksupplevelse har vi i publikationen samlat 
olika metoder och verktyg som vi på Ateneum har funnit nyttiga. Rundturens 
utformning och konceptets användarorienterade planeringsprocess inverkar 
också på besöksupplevelsen.

På Ateneum genomfördes Eko-projektet i form av ett trestegigt museibesöks-
program som testades i cirka ett år innan projektet startade.  

Under besöksprogrammet träffade guiderna varje elevgrupp i skolan före musei-
besöken, varefter gruppen besökte Ateneum två gånger. På det sättet skapades 
ett kontinuum samtidigt som vi byggde upp ett förtroende mellan gruppen och 
guiden. Konceptet utvecklades kontinuerligt utgående från den respons vi fick. 

När du planerar ditt eget projekt hittar du idéer och metoder 
för att skapa besökarupplevelser här: 
Användarorienterad planering s. 12.
Hur guidearbetet kan utvecklas s. 17.
Under rundturen använda metoder s. 30. 
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Eko som museets interna process
Det som ur besökarens synvinkel blir en betydelsefull upplevelse kräver ofta 
omfattande internt utvecklingsarbete i museet. 

På Ateneum gav Eko tid för diskussion, tid för olika synvinklar att kollidera och 
för ett ibruktagande av nya arbetsmetoder. Eko-projektets idéer har faktiskt 
spritt sig från publikarbetet också till museets marknadsförings- och kommuni-
kationsteam, till kuratorer, kundtjänst, och ända upp till ledningsgruppen. 

En av de mest betydelsefulla utvecklingstrender Eko-projektet gav upphov till 
var att arbetsgruppen Antirasismens Ateneum grundades. Under Eko-projektets 
gång blev vi som museum mycket medvetna om problematiken kring att vara vit. 
Vi förstod hur starkt fäste rasismen har fått i det finska samhällets strukturer – 
och hur museerna kan arbeta för att demontera dessa. Efter Eko-projektet fort-
sätter Ateneum sitt arbete för att utveckla sin antirasistiska museiverksamhet 
med hjälp av den vägledning Eko-projektet har gett. 

När du funderar på att utveckla ditt eget projekt finner du 
idéer och verktyg som stöd för processen här: 
Utveckla ditt eget Eko-projekt s. 47.

Det var roligt att gå till museet och njuta av konst. 
Det var nyttigt att berätta om tavlorna för andra. Det var 
en fin dag att tillbringa tillsammans med vänner, att 
delta i samtal med läraren och guiden. Det var fint att 
se målningar som finns i våra historieböcker i naturlig 
storlek. Flera av målningarna skapar en lugn och god 
stämning. Vi fick igång en bra dialog med guiden när vi 
talade om konstverken. Jag vill gå till museet på nytt 
med min familj och be min kusin följa med. 

Respons från en av Helsingin aikuisopistos 
finska språkgrupper till Ateneum

‘‘
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Besökarna först 
Eko-konceptet bygger på delaktighet. En person som är 
delaktig känner att hen har en möjlighet att inverka på sin 
omgivning och agera på ett sätt som känns tillfredsställande. 
Delaktighet innebär också att bli hörd och sedd. 
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Delaktighet
Delaktigheten kan förstärkas. Positiva erfarenheter kan ge en person kraft 
att stärka sin egen delaktighet, och personer i närkretsen kan också stöda en 
persons delaktighet. Eko-projektets mål är just detta: att genom tjänster på 
lätt språk stärka sådana personers delaktighet för vilka allmänspråket och 
svårare texter är utmanande. I Eko-projektet är verksamhetens tyngdpunkt 
inte på konst och historia; de är på metoder som befrämjar delaktighet!    

Museet kan främja delaktighet och inkluderande 
Ett museum är ingen neutral miljö, utan de föremål, den konst och historia 
som där presenteras baserar sig på en del rådande värden eller hypoteser. 
Dessa värden och hypoteser kan vara uteslutande. Genom att vara medveten 
om sina egna begränsningar kan museet aktivt arbeta för att allt flera människor 
upplever att de omfattas av den människosyn museet presenterar (inkluderande) 
och vet att de kan delta i museets verksamhet och tankeutbyte (deltagande). 

Ibland kan främjandet av inkluderande och deltagande kräva mycket tid, 
pengar och personalutbildning. Ibland räcker det med att bara lyfta fram redan 
anammade attityder för att sätta igång en nödvändig förändring. När det gäller 
att främja människovärdet är varje steg värdefullt. 

När du funderar på inkluderande och deltagande kan du börja med att fråga:
�  Vilka faktorer gör vårt museum tryggt för lhbtiq+-personer?
�  Finns det i våra utrymmen eller evenemang starka stimuli 
 (starkt ljus, högt ljud eller starka lukter)? 
�  Är texterna i museet lätta att förstå? 
�  Hur ska vi meddela besökare att något i museet eventuellt kan väcka anstöt? 
�  Kan man besöka museet på egen hand i rullstol eller ifall man är okapabel 
 att använda sin händer?
�  Hurdana upplevelser erbjuds personer med lindrig eller grav synnedsättning? 
�  Hur har vårt museum demonterat strukturell rasism?  
�  Hur har vi beaktat människans olika åldrar och livssituationer (kan man t.ex.   
 amma ett barn i museet? Är det lätt att ta sig från en sittplats till en annan)?

Fundera på vilka av dessa frågor du kan besvara.
Du får vid behov hjälp här: s. 64.   
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Användarorienterad planering
Traditionellt inleds användartestningen när produkten redan är färdig. På basis 
av respons kan ändringar göras, och den slutliga produkten kan tilltala konsu-
menten. I sådana fall har planeringen av produkten emellertid inte varit användar-
orienterad. 

Vid användarorienterad planering beaktas användaren eller tjänstemottagaren 
från första början, vilket kan innebära många saker. I den friaste modellen 
planerar och producerar användarna själva den tjänst de önskar, och museet 
står bara för utrymmen och redskap. I mera slutna modeller kan användarna 
delta i planeringen med hjälp av allehanda enkäter, intervjuer och verkstäder. 
Huvudsaken är att användarna gynnas, och att deras behov, önskemål och idéer 
beaktas under processens gång. 

På Ateneum inleddes projektet med att publikarbetet styrde planeringen och 
kom med idéer. De egentliga slutliga användarna deltog ännu inte i planeringen. 
Även om många idéer föddes genom att vi iakttog publikens behov och kunde 
leva oss in i publikens situation, föddes idén som lade grunden för Eko-projektet 
ursprungligen av publikarbetets yrkeskunniga personal på Ateneum.

Eko-projektets besökartest inleddes redan 2018. Då arrangerades de första pilot-
guidningarna från vilka vi också samlade in respons. De utvecklingsidéer konsu-
menterna bidrog med var en förutsättning för att en projektplan skulle kunna 
göras, och ett steg som förbättrade möjligheten att få finansiering. 

Fundera på när och hur du skulle vilja starta en besökarorientering i ditt projekt.
Ber du de slutliga konsumenterna att tillsammans med dig komma med idéer, 
eller har du en färdig idé som du vill testa på dem? 

Olika metoder för att 
få med besökarna
Här följer några förslag till hur man kan engagera besökarna i planeringsprocessen. 

Pilotprojekt
Pilotprojekt är en bra metod för att testa ett koncept i praktiken. Pilotprojektet 
är ett slags generalrepetition som ger information om hur konceptet fungerar i en 
verklig omgivning. Bästa resultat nås om responsen lämnas direkt, för då är upp-
levelsen ännu i färskt minne. Pilotstudierna gav oss flera insikter inför Eko-projektet.  

Iakttagelse
Iakttagelse ger information om hur besökarna rör sig i rummet, hur de talar och 
uttrycker sig. Användarna kan iakttas på flera sätt. På museet kan en anställd 
’smälta in’ i en guidad rundvandring och iaktta publikens reaktioner. Vad väcker 
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diskussion, vad får publiken att skratta, vad får dem att ta fram sina mobil-
telefoner och ta ett foto?

Användarna kan också iakttas på en plats som är mera bekant för dem. Om 
användarna till exempel är skolelever, kan museet besöka dem i skolan. Att följa 
med på lektionerna, prata med eleverna och iaktta deras interna kommunikation 
kan öppna nya synpunkter på vad museet kunde erbjuda dem. 

Eko-projektets producenter deltog i Helsingin aikuisopistos lektioner i finska. 
På det sättet fick vi höra det språk som användes mellan elever och lärare, deras 
interaktion, talets rytm och fick därigenom byggklossar för våra Eko-rundturer. 

Besökarintervjuer
Besökarintervjuer är bra och traditionellt om man vill samla spridd och omfattande 
respons, och om man inte söker svar på någon specifik fråga. Intervjuerna kan 
ge nya idéer och synpunkter på hela konceptet. 

I Eko-projektet intervjuade vi lärare i finska både i samband med lektionerna
och som avslutning på varje Eko-besök. På det sättet fick vi ta del av lärarnas 
observationer och idéer, och fick direkt respons på guidningsarbetet.  

Enkäter 
Med enkäter söker man lösningar eller svar på specifika frågor. Det fungerar när 
man redan vet vad man vill utveckla, men inte ännu hur eller i vilken riktning det 
ska ske. Det är skäl att överväga frågorna ordentligt, de får inte bli för ledande. 
Eko-besöken avslutades med att vi samlade in respons av deltagarna. 

Det är också viktigt att fundera på under vilka omständigheter enkäten besvaras. 
Lärarna i finska hjälpte oss att formulera frågorna. De hjälpte också eleverna att 
fylla i enkäten i skolan genom att skriva svarsförslag på tavlan. Ibland fanns 
samma svarsförslag i flera svar från gruppen. 

Förutom av eleverna bad vi även lärarna om skriftlig respons. Genom att jämföra 
lärarnas och elevernas svar kunde vi utveckla vårt koncept så att det på bästa 
sätt motsvarade såväl lärarnas som elevernas önskemål. 

Vi ställde följande frågor till eleverna:  
Guiden kom till skolan:  Jag besökte Ateneum:
Vad var roligt (+)? Vad var roligt (+)?
Var något tråkigt (-) ?  Var något tråkigt (-) ? 
Vad vill jag göra på nytt (+)?  Vad vill jag göra på nytt (+)? 

Till lärarna skickades frågorna per e-post efter besöket:
Vad fungerade speciellt bra under Eko-besöket?; Vad hade ni velat ha mera av?; 
Var något överraskande? Fanns det för mycket av något, var något onödigt?; 
Andra hälsningar?
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Utveckla tillsammans
Man kan på olika sätt tillsammans utveckla de positiva erfarenheter som responsen, 
enkäterna och intervjuerna har gett. I sin enklaste form innebär samutveckling 
att man sitter vid samma bord och för en sakligt ledd diskussion. 

Som avslutning på vårens och höstens Eko-besök höll Ateneums Eko-team 
virtuella möten med de lärare som hade deltagit i projektet. Vi sökte tillsammans
fungerande rutiner och konkreta utvecklingsförslag utgående från responsen 
och de behov vi hade observerat. På så sätt kom vi tillsammans på lösningar 
som på bästa sätt motsvarar allas behov. 

Målgruppens avgränsning  
Eko-rundturens utgångspunkt är att erbjuda besökare med ett eller flera special-
behov bästa möjliga upplevelse. Även om människorna samtidigt representerar 
flera olika identiteter och människogrupper underlättas planeringen om man 
först avgränsar en distinkt grupp för vilken rundturen planeras. 

När man har konstaterat att rundturens idé är bra och fungerande för en viss
målgrupp kan samma rundtur erbjudas till en mera omfattande besökarkategori 
med små modifieringar beträffande metod och språknivå. 

När du börjar planera, fundera på till en hurdan grupp 
du vill erbjuda Eko-rundturen:
�  Har vi någon bekant målgrupp som vi kunde erbjuda något nytt?
�  Vill vi nå en målgrupp som inte har besökt museet förut? 
 
Förslag till möjliga Eko-målgrupper
�  Personer med annat modersmål
�  Unga som löper risk att bli utslagna
�  Dementa personer
�  Personer med neurologiska problem såsom någon form av autism eller ADHD
�  Olika inlärningsproblem (t.ex. dyslexi) 

Kund eller målgrupp
Tjänstens kund är inte alltid detsamma som en målgrupp. Kunden är den som 
beställer och betalar för en rundtur medan det är målgruppen som deltar i den.  
Det är emellertid klokt att planera rundturen så att båda parter är nöja med 
resultatet. Ju fler aktörer som har förväntningar på rundturen, desto noggrannare 
måste parterna höras. 
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Fundera på:
�  Vem ska få mest ut av rundturens innehåll? (t.ex. skoleleverna)
�  Vilka andra drar nytta av rundturens innehåll? (t.ex. lärarna)
�  Vem betalar för gruppens besök? (t.ex. en föräldraförening) 
� Skiljer sig de olika parternas behov och önskemål från varandra? 
�  Har de något gemensamt, något som kunde tjäna alla parter? 

Vet besökarna vad de behöver? 
För många är museerna obekanta miljöer. Då kan det vara svårt att berätta vad 
som egentligen önskas av ett besök – eller ens att veta vad man kunde önska 
sig. Önskemålen kan också vara mycket specifika såsom att se ett visst konst-
verk eller höra en viss historia. Sådana önskemål ska gärna respekteras.  

För erfarna museibesökare är det lätt att säga vad de väntar sig av museerna. 
Erfarenhet höjer också ofta ribban: man vill uppleva något mer. Museets yrkes-
folk kan dessutom själva ha en mängd idéer om ett nytt slag av museitjänster 
som de vill passa på att förverkliga. 

Om det faktiskt är fråga om ett av gruppens allra första museibesök är det skäl 
att stanna upp och fundera: Vem eller vad tjänar det aktuella projektet egentligen?
Användaren eller museipersonalens lust att experimentera och att vara ambitiös? 
Eller kunde den aktuella tjänsten måhända tjäna båda dessa parter, skulle det 
kunna lyckas? 

Föreställ dig att du själv besöker ett museum för första gången. 
Vad skulle du då vilja göra och veta? 
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‘‘Om guidning
Det krävs också att kunderna ändrar sin inställning, en guidad 
tur betyder inte att guiden pratar och kunden lyssnar. 
Guidningen följer inga vanliga rutiner. Jag tror inte att det här 
är ett problem, museiguiderna är ju ett yrkeskunnigt gäng.  

Sanna Kattelus 
Seinäjokis museer  
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Hur guidearbetet kan utvecklas 
Eko-projektet är till betydande del ett utvecklingsprojekt för att utveckla 
museiguidernas arbete – interaktionen mellan guiden och gruppen står ju här 
i centrum. Eftersom guiden försöker styra pratet och diskussionen till grupp-
medlemmarna förändras också guidens dominerande ställning. Under Eko-
rundturerna är guiden en interaktiv, närvarande person som stöder och 
uppmuntrar till flerstämmiga samtal.

Guidning med nya tag
Eko-rundturernas centrala idé är att ge makt åt gruppen. Guiden följer, lyssnar 
och fångar upp gruppmedlemmarnas idéer. 

Också granskningen av verk och föremål avviker under en Eko-rundtur från vad 
vi kanske väntar oss av en museiguidning. Guiden berättar inte primärt om konst-
verk eller föremål, utan faciliterar den diskussion som föds. Diskussionen får 
fortsätta med de teman som gruppen vill tala om. Det viktigaste är att guiden 
är beredd att kasta sig in i diskussionen och finkänsligt styra den beroende på 
vilka tankar gruppen för fram.  

Av Eko-guiden krävs alltså förmågan att lyssna, att koncentrera sig på grupperna,
samt att finna sig i varierande situationer. I det här avsnittet behandlar vi allmänt
sådana situationer som det är skäl för Eko-guiden att vara förberedd på. Genom 
att vara beredd på olika möten ökar smidigheten. Därmed kan rundturerna bli 
trevligare och mera inspirerande också för guiden. 

Idéer för att facilitera diskussioner och metoder som aktiverar 
finner du här: s. 30–43.

Om du guidar grupper, tänk på: 
�  Vilka är dina styrkor som du som guide kan utnyttja bättre?
�  Vilka egenskaper skulle du vilja utveckla som guide?
�  Har du upplevat något speciellt fint som guide, eller när du själv 
 har blivit guidad?
�  Vad gjorde guidningen lyckad?
�  Hur kan du dra nytta av tidigare erfarenheter under dina följande guidningar? 
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Att möta publikens känslor
Under diskussioner mellan guide och grupp kan de mest överraskande saker dyka 
upp. Ibland vill de som deltar i en guidning tala om saker som guiden inte kan 
förutse. Om deltagarna vill tala om krig, förlust, död eller våld kan situationen 
kännas obekväm. 

I sin pro gradu-avhandling har Susanna Liukkonen undersökt hur skrämmande 
teman behandlas i bildkonstundervisningen. Museerna behandlar livets stora 
frågor, också orättvisor och förtryck, som ju är knutna både till historien och till 
modern tid. Därför kan konstverk och föremål väcka starka känslor, till exempel 
sorg eller skam. 

De intressantaste verken och de som väcker mest diskussion är ofta också de 
mest kontroversiella. Ett museibesök kan vara just det tillfälle då det är lägligt 
att möta och behandla allehanda teman, också sådana som känns utmanande. 
Det är emellertid viktigt att alla kan känna sig trygga. 

Också de verk som visades på Ateneum 2020 väckte diskussion om flyktingskap, 
krig och död. Först funderade vi på om man under Eko-rundturerna på något sätt 
kunde undvika svåra teman och de känslor de väckte. När projektet framskred 
förstod vi emellertid att det här var teman som deltagarna faktiskt ville tala om. 
Vi beslöt att sluta tala om att något tema som svårt, för om något så var de 
teman som steg fram viktiga för gruppmedlemmarna. 

Tänk på: 
� Vilka teman är viktiga för dig?
�  Hur skulle du vilja tala om dem, och med vem? 
�  Vilka teman tycker du det är svårt att tala om?
�  Hur skulle du vilja att man talade om dem? 
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Principerna för tryggare rum 
Med tryggare rum avses en samfälld strävan att skapa handlingsmönster 
genom vilka människorna kan känna sig trygga i olika utrymmen och situa-
tioner. Idén om tryggare rum utgår från del- och subkulturer. Med hjälp av 
gemensamt överenskomna handlingsmönster har vi velat försäkra att alla 
deltagare i ett evenemang kan komma som de är utan att vara rädda för 
våld, uteslutande uppträdande eller annan utslagning riktad mot sig.  

I direktiven för tryggare rum ingår ofta också varningar gällande innehållet 
ifall teman som är förknippade med traumatiska eller ångestfyllda upp-
levelser ingår i evenemanget eller rummet. Sådana teman kan exempelvis 
vara våld eller sexuellt ofredande. 

Varje organisation kan delta i skapandet av tryggare rum. Det är i grund 
och botten fråga om att försöka ta ansvar i besvärliga situationer och om 
en möjlighet att reflektera över konflikter i stället för att bara uthärda 
svåra situationer. I idén om tryggare rum ingår också ett ansvar för att lära 
sig och utveckla sitt eget beteende, eftersom vi ändå aldrig helt kan und-
vika besvärliga situationer eller olyckor. 

Att definiera principerna för tryggare rum är en bra utgångspunkt för vilken 
som helst organisation som vill utveckla ansvarstagande i sin egen verk-
samhet. När principerna för tryggare rum skapas blir det lättare att upp-
täcka att det fortfarande finns grupper i vårt samhälle som utsätts för 
utslagning och våld i sin vardag. Att definiera tryggare rum är en bra början 
när det gäller att uppmärksamma jämlikhet. 
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Kultursensitivitet
Med kultursensitivitet avses vilja, känslighet och förmåga att möta personer med 
annorlunda bakgrund. Utgångspunkten är en positiv och intresserad inställning 
till andra människor, deras behov och vanor. 

Med kultursensitiva tjänster avses inte att man skapar separata tjänster för alla 
målgrupper, utan tjänster som till sin natur är flexibla och lätta att modifiera. 

Med kultursensitivitet avses emellertid inte att alla människor och kulturer i 
grunden skulle vara likadana, utan snarare förmågan att upptäcka sina egna 
förhandsantaganden och att beakta olika synpunkter. 

Nedan några av Institutet för hälsa och välfärds förslag 
till sensitivt bemötande:
�  Respektera olikhet.
�  Beakta den andras livserfarenhet och styrkor.
�  Tänk på vad din egen kulturella bakgrund betyder för dig, 
 hur den har inverkat på dig och dina attityder.
�  Ställ frågor om den andra personens vanor och värderingar i stället 
 för att lita på antaganden och generaliseringar (men kräv inga svar).
�  Möt den andra som individ, inte som representant för en kultur.
�  Beakta personliga behov.
�  Be om hjälp av kulturtolkar om det är möjligt. 

Att träffa minoritetsrepresentanter 
under rundvandringen
Minoriteter beskrivs ofta tragiskt förvrängt, vilket kan inverka på hur vi möter 
representanter för en minoritet. Varje individ är en aktiv aktör i sitt eget liv, 
tänk därför inte på någon som ett offer. Ibland är det också svårt att inse att 
människans identitet är en summa av flera faktorer: en person som vi anser 
höra till en viss minoritet kanske själv definierar sig på ett alldeles annat sätt. 
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Att möta sina egna 
förhandsattityder  
Ibland inverkar attityder och fördomar som vi själva har accepterat på våra 
reaktioner. Eftersom många attityder är kulturella ser vi dem inte nödvändigtvis 
i oss själva. Ibland kan det var skäl att stanna upp och fundera vad som döljer 
sig bakom våra känslor eller reaktioner. 

Fundera före guidningen i lugn och ro på dina egna tankar 
och var de kommer ifrån: 
�  Är det något som känns utmanande? Varför?
�  Har jag förhandsattityder gällande de grupper jag möter? 
�  Var kommer förhandsattityderna ifrån? 

Man kan också närma sig en guidning genom att tänka: 
�  Vilka teman kan förena människor som inte känner varandra? 
�  Vad kan vi finna som är gemensamt? 
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Bered dig på överraskande  
situationer
Man kan i förväg göra sig beredd på många överraskande situationer. Här följer 
några knep som vi på Ateneum har funnit nyttiga: 

Svåra frågor
Det finns inte alltid enkla svar. Guiden behöver inte heller ha svar på alla frågor. 
Det är bra att vara ärlig och säga ifrån om man inte kan svara. Situationen kan 
också leda till diskussion: kanske har de andra deltagarna bra idéer. Guiden kan 
också föreslå att man tillsammans reder ut frågan. Att söka svar tillsammans 
kan bli ett trevligt inslag i guidningen! 

Provokationer
Ställs man inför provokativa reaktioner och kommentarer är det klokt att ta det 
som vilken som helst kommentar. I bakgrunden kan det finnas ett äkta behov av 
att prata om saken. Guiden kan fråga om kommentatorn har dåliga erfarenheter 
i frågan. En bra stödfråga kan vara: ”Vad är det som just nu / i detta verk får dig 
att säga så?” Svaret kan hjälpa personen att klä det som reaktionen hänför sig 
till i ord. Om provokatören inte vill svara kan saken lämnas därhän så länge han 
eller hon önskar. Ibland kan guidens uppriktiga intresse också kännas svårt att 
ta emot om provokatören har tidigare erfarenheter av att bli åsidosatt.
 
Överraskande kommentarer
Får man överraskande frågor kan samma hjälpfråga ställas som vid provokation. 
Ibland vill en gruppmedlem berätta något mycket personligt, såsom om en 
närståendes död. Då är det viktigt att man visar förståelse och medkänsla, till 
exempel med ett ”jag beklagar”. Ofta räcker det med att man tackar personen 
för att hen har delat med sig av något så personligt: ”Tack för att du berättade”. 

Personliga frågor
Guiden har rätt att dra gränser. Guiden behöver inte svara på personliga frågor 
som rör honom eller henne själv. Då räcker det med att förklara för gruppen att 
saken är privat, och att man inte vill tala om det. 

Tystnad
Det är viktigt att ge plats för diskussioner som öppnar sig under rundvandringen. 
Samtidigt ska man också respektera att alla inte vill delta i diskussionen. Också 
lyssnandet kan vara aktivt och ge kraft. Var därför inte rädd om gruppmedlemmar 
är tysta.  
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Guidens resurser 
Kärnan i ett Eko-möte bygger på personliga och spontana situationer, men de 
kräver samtidigt mycket av guiden. Rundturerna kan vara krävande såväl mentalt 
som fysiskt. Guidens arbete kan betungas både av de ansträngningar en aktiv 
närvaro kräver men också till exempel av dålig akustik. 

Guiden måste ge akt på sina egna krafter. Arbetsgivaren ansvarar ändå i första 
hand för sina guiders arbetshälsa. Det är viktigt att alla arbetstagare kan prata 
i förtroende om sådant som tynger dem. Nog vet väl guiderna vem de kan vända 
sig till om det under rundturerna uppstår utmanande situationer? 

Under Eko-rundturerna är också gruppens lärare eller ledare ett stöd. Hen 
känner sin egen grupp. Kontakten med läraren eller ledaren bidrar till att göra 
besöket lyckat och tryggt.
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Mångformighet och delaktighet 
under Eko-rundturerna 
– guidens synpunkt 

Som guide har jag ofta märkt att jag behöver verktyg för att beakta och förverkliga 
mångformighet och delaktighet, må gruppen vara hurdan som helst.  

Diskussioner kring samhälleliga och kulturella rättigheter och jämlikhet har 
på senare tid blivit alltmer aktuellt också i museibranschen. Jag är själv en 
cis-person, vit, utan funktionsnedsättning, en västerländsk person med akade-
misk utbildning. Jag undrar ibland om min situation är så prioriterad att jag 
inte är rätt person att ge tips om mångformighet eller delaktighet. 

Jag antar att många andra guider funderar över liknande frågor. Därför anser 
jag att tröskeln för guider på museer som erbjuder Eko-rundturer ska vara låg 
när det gäller att meddela om de känner att de behöver tilläggsutbildning. Det 
borde de ha rätt till. Aktiv respons såväl av själva grupperna, av andra guider, 
av teamet som av sakkunniga är också synnerligen viktigt. 

Under min karriär har jag själv faktiskt fått delta i många expertutbildningar. 
Jag har lärt mig (och lär mig ständigt mera!) metoder genom vilka man kan göra 
ett museibesök ytterligare lite öppnare, mångsidigare och mera deltagande. 
Jag har till exempel haft stor nytta av kurser i lätt språk, VTS-metoden, queer-
guidning, mindfulness och sinnesövningar. 

Min erfarenhet är att principen för att lyckas med mångsidighet och delaktighet 
under Eko-rundturerna är mycket utmanande. Museiinstitutionen och guidens 
arbete är i sig strukturellt redan produkter av den västerländska kulturen. 
Därför måste guiden ständigt komma ihåg att rasera samhällets normer för hur 
en guidning ”ska” vara. Guiden kan till exempel påvisa att redan rundturens 
utgångsläge, att guiden talar och gruppen lyssnar, är en norm som kan raseras. 
Också det hur och vad guiden berättar under rundturen är avgörande. I språket 
ingår en hel del dolda västerländska maktstrukturer. 

Synpunkt
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Jag upplever att diskussioner med det egna teamet, att fundera tillsammans 
med gruppen, sakkunnigas material och kurser samt raserandet av maktstrukturer 
har varit utmärkta verktyg när man vill förkovra sig som guide. 

Lika viktigt är emellertid också en avslappnad, öppen och fördomsfri inställning. 
Det är den viktigaste nyckeln till att nå äkta och mångformig delaktighet under 
en Eko-rundtur. I slutändan är vi ändå alla bara människor som tillsammans 
upplever konst.  

Annabel Kajetski
Guide
Ateneum

Jag blev alldeles mållös och rörd av hur mycket känslor 
och språklig uttrycksförmåga det fanns i studenternas 
framställning. De överträffade verkligen sig själva, och jag 
tror att det beror på att guiderna redan från början var 
så intresserade av deras tankar. Konst är uppenbarligen 
jämställande och intressant, och gör att deltagarna kan 
tala om sina egna tankar, minnen och erfarenheter.  

Sara Myllylä
lärare, Helsingin aikuisopisto

‘‘
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‘‘
Eko-programmet 
på Ateneum
Vi kommer också i framtiden att föreslå för våra samarbets-
parter att genomföra Eko-konceptet t.ex. en gång per år. 
Lätt språk, VTS och parafraser har kommit för att stanna, och 
dem ska vi lära oss att använda bättre! Diskussionsfrågorna var 
alldeles strålande, dem ska vi använda och utveckla ytterligare. 

Virpi Kanniainen
Aine konstmuseum, Torneå
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Öppenhet framför allt! 
När vi planerade Eko-rundturerna på Ateneum ville vi skapa ett möjligast 
smidigt museibesökskoncept för att med små ändringar och justeringar kunna 
tillämpa det med en mycket varierande publik. Anna Pöppönen, som på 
Ateneum guidar Eko-rundturer, samlade inslag i Eko som hon tyckte man 
kunde utnyttja under vilken guidad rundtur som helst. 

Framhäv hjärtlighet och önska deltagarna varmt välkomna. Alla vill känna sig 
välkomna. Ett varmt mottagande sänker tröskeln för att komma till ett museum 
och för att återvända. 

Ifrågasätt dina egna antaganden. Försök möta varje grupp med öppet sinne. 
Det är lika vanskligt att anta att ”alla ju känner till de här verken av Gallen-Kallela”
som att tro att ”de här mänskorna har säkert aldrig hört talas om Gallen-Kallela”. 
Man kan alltid fundera över konstverk och historiska händelser tillsammans. 
Guiden rättar sig efter situationen: guiden berättar något som gruppen vill veta, 
men ställer också öppna frågor såsom ”Vilka tankar väcker det här verket av 
Gallen-Kallela hos er?”

Öppenhet för olika tolkningar. Under Eko-rundturerna är det inte guidens uppgift 
att bedöma gruppdeltagarnas svar. Alla tolkningar har lika värde eftersom de är 
viktiga för tolkaren. När guiden själv berättar något är det viktigt att komma ihåg 
att poängtera att det även finns mycket annat man kan fundera på kring ett verk 
eller museiföremål. 

Öppenhet för dialog. En Eko-guidning är öppen för dialog. Det är inte farligt om 
deltagarna är av olika åsikt om något. Guiden kan stöda olika synvinklar och 
säga att mycket är mångtydigt, och att alla har rätt till sin egen upplevelse.  

Universella teman. Universella teman kan aktivera diskussion i alla grupper. 
Mat, sedvänjor, familj, hem osv. är teman som ger upphov till diskussion i de 
mest varierade grupper. Teman som berör alla väcker även ofta mest diskussion 
som det är lätt att delta i. Universella teman ökar också delaktigheten. När 
diskussionen förs bort från historiska fakta eller detaljer visar guiden samtidigt 
att man kan delta i en diskussion även om man inte är insatt i konst eller 
historia från förut. 

Guidens roll förändras. Guidens förändrade roll är central under alla Eko-rund-
turer. Guiden möter gruppen som medmänniska, inte i första hand som historiker 
eller konstforskare. Guiden strävar efter att ta avstånd från sin hierarkiska roll 
för att i stället vid behov öppna för diskussion, uppmuntra och möjliggöra. 
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Eko-programmet på Ateneum
På Ateneum har Eko utformats till ett trestegsprogram för besökare där vi 
utnyttjade fri rörelse i salarna. Gruppen fick spontant välja vid vilka verk de ville 
stanna upp. Till programmet hörde dessutom att guiden besökte skolan innan 
gruppen kom till museet.  

Nedan presenterar vi Ateneums Eko-modell närmare.  
Om du önskar idéer för hur ditt eget besöksprogram ska utformas och byggas 
upp, se närmare på sidan 48. I slutet av denna publikation finner du i detta 
avsnitt nämnda diskussionskort som kan skrivas ut (Bilaga 3, s. 60–61), frågor 
som uppmuntrar till diskussion under Eko-rundturer (Bilaga 2, s. 58–59) samt 
uppgifter för skapande verksamhet (Bilaga 1, s. 54–57).  

Guiden besöker skolan – förtroende skapas
Innan gruppmedlemmarna kommer till museet träffar guiden dem i skolan. 
Skolan är för gruppen en bekant miljö dit guiden kommer för att träffa gruppen. 

Under det första mötet presenterar guiden museet och Eko-besökens program. 
Guiden har också med sig bildkort av de konstverk som gruppen kommer att se 
i museet. Varje gruppmedlem får välja ett bildkort enligt egen smak. Guiden och 
läraren väljer också var sitt kort. När alla har ett kort sätter de sig ner i ring, och 
var och en berättar för de andra vad det var som gjorde att hen valde just den 
bilden. Besöket avslutas med att tillsammans fundera över vilka teman valen 
väckte. Under besöket kan guiden bygga vidare på dessa teman.   

Första besöket på museet – diskussionerna förbereds
Under det första museibesöket får gruppmedlemmarna bekanta sig med museet 
i lugn och ro. Guiden ger så mycket plats som möjligt för sådant gruppmedlem-
marna intresserar sig för och följer gruppen till sådant som deltagarna själva 
finner intressant. 

Guiden uppmuntrar gruppen till diskussion genom att använda sig av olika 
aktiverande metoder såsom VTS-metoden, diskussionskort och olika aktiva 
övningar. 

I slutet av rundturen väljer var och en ett verk som tilltalar. Verket fotograferas 
och används sedan som bas för en hemuppgift. 

Hemuppgift i skolan
Läraren ger studenterna hemuppgiftens frågor. De är två till antalet: 
� Berätta varför du valde det här konstverket? 
� Vad får verket dig att tänka på? 

Program
m

ets uppbyggnad 
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Var och en skriver ner en text om det verk de har fotograferat. Läraren hjälper 
till vid behov. Textens innehåll är fritt; alla får alltså uttrycka sig på sitt eget sätt, 
så som det känns naturligt. En del vill kanske beskriva verket, andra berätta om 
dess tema och någon vill tala om de känslor verket väcker. 

Andra besöket på museet – en egen berättelse 
Under det andra museibesöket presenterar var och en sitt verk för de andra. 
Den estrad som vanligen tillfaller guiden används nu av deltagarna i tur och 
ordning. Var och en berättar vad det är som gör det verk de har valt speciellt. 
De andra lyssnar, kommenterar och frågar. Guiden försäkrar sig om att alla hör 
de andras presentationer. Vid behov kan guiden upprepa textens huvudpunkter 
för de andra, och guiden ser också till att det finns tid för varje presentation 
och uppmuntrar deltagarna till att delta i en kort diskussion vid varje verk.

Det andra museibesöket kulminerar i en skapande del enligt någon av de 
skapande metoderna vid granskning av konstverk. Deltagarna får själva teckna, 
måla, skriva en dikt eller berätta en gemensam historia. Den skapande delen 
kan göras tillsammans eller var för sig, i museisalarna, i museets verkstad eller 
i skolan efter besöket. 
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Metoder för delaktighet
I detta avsnitt presenterar vi olika metoder som användes under Ateneums 
Eko-rundvandringar och som bidrar till att stärka gruppens delaktighet. De 
sporrar till fri diskussion utgående från gruppen och till att uttrycka egna 
tankar och känslor. Metoderna fungerar i grupper av alla slag.  

Attityd
En attityd är ingen metod i egentlig mening. Trots det har vi på Ateneum främst 
talat om Eko-rundvandringarna genom attityder: ”Eko är en attityd”. Därmed har 
vi avsett att metoderna, hur bra de än må vara, inte allena innebär att en rund-
vandring lyckas. För att vilken som helst metod eller vilket som helst koncept 
ska lyckas krävs en attityd som är stödjande, full av uppmuntran och tro på 
människans mångahanda förmågor. Det är utifrån den attityden varje Eko-rund-
vandring startar. 

M
etoder
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VTS – strategier för visuellt tänkande
Visuellt tänkande kring en bild, det vill säga Visual Thinking Strategies (nedan 
VTS) är en metod där samtalet kring en bild eller ett konstverk följer en viss 
struktur, samtidigt som samtalet är skapande och fritt. Gruppledaren delger 
inte av sin egen kunskap och söker inte ”rätta” svar, utan det är fråga om en 
diskussion där ledaren är intresserad av gruppmedlemmarnas tankar, varje svar 
tas på allvar, ledaren lyssnar noggrant och kan värdera svaren neutralt. 

VTS-metoden har utvecklats av den amerikanska psykologen Abigail Housen 
och museipedagogen Philip Yenawine för att utveckla bildläsning och kritiskt 
tänkande. Metoden fungerar bland annat i musei- och skolmiljöer för att få 
igång diskussion samt som undervisnings- och guidningsmetod. VTS-metoden 
använder bilder som medel för tänkande, interaktivitetsfärdighet, kulturell 
kompetens, språkkunskap, bildläsningsförmåga och inlärning, och iakttagelserna 
kläs i ord. 

Hur går det till?
VTS-ledarens uppgift är att facilitera diskussionen framför ett utvalt verk. 
Ledaren har hjälp av tre frågor och några faciliterande metoder. 

Frågorna lyder:
�  Vad är det som sker i bilden?
�  Vad ser du i bilden som får dig att säga så? 
�  Vad mera kan vi finna? 
Formuleringarna kan anpassas till situationen, men själva grundidén ska bestå. 

Faciliterande metoder: 
�  Neutral parafras, alltså att säga det hörda med andra ord 
 utan att bedöma svaret.
�  Det som diskuteras pekas ut på bilden. 
�  Olika personers kommentarer kombineras med varandra.  
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VTS-diskussionens förlopp
Reservera gärna minst 15 minuter för diskussionen. 
Om det är möjligt kan gruppen vid behov sätta sig.    
Lämplig gruppstorlek är 5–15 personer. 

Inledning
�  Gruppen samlas framför ett verk. Se till att alla har fri sikt. 
�  Bilden granskas en stund under tystnad. 

FRÅGA 1 
Vad är det som sker i bilden? 
�  Den öppna frågan uppmuntrar inte bara till att räkna upp det man ser, utan 
 också till att söka betydelser. Om deltagarnas språkkunskap är svag kan man 
 lägga till en fråga på lätt språk, till exempel: ”Vad händer här?”

FACILITERANDE 1
Neutral parafras 
�  När en person svarar, lyssna och håll ögonkontakt. 
�  Gör en parafras av svaret: sammanfatta och upprepa svaret med egna ord så 
 att den ursprungliga tanken kvarstår. Lägg inte till egna åsikter eller tolkningar, 
 beröm inte och värdera inte heller svaret på annat sätt. Godkänn varje kom-
 mentar och synvinkel som lika värdefull. Försök göra en parafras efter alla 
 kommentarer du hör. 
�  Använd ett villkorligt språk i parafraserna: ”Enligt Fatima kunde här finnas …”. 
 Du berättade att den här kanske föreställer …”. Genom att tala villkorligt visar 
 man att det ännu finns rum för andra åsikter eller upplevelser. 
�  Genom att sammanfatta med egna ord visar guiden att hen har förstått vad 
 svararen avsåg. På så sätt försöker man stöda svararens upplevelse av att ha 
 blivit hörd, och att hens tanke har godkänts. Använd ord som har en exakt 
 betydelse och tala i fullständiga satser. Observera: genom parafrasen försäkrar 
 du dig också om att du har förstått vad svararen avsåg med sitt svar. Med hjälp
 av parafrasen hör också resten av gruppen svaret. Samtidigt kan svararen 
 korrigera och specificera sitt eget svar. 

FACILITERANDE 2
Peka ut det diskussionerna handlar om på målningen 
�  Visa med handen det diskussionen handlar om alltid när någon talar eller när du
 själv gör en parafras. På så sätt kan alla lätt följa med vad diskussionen handlar
 om. Peka samtidigt också ut de ställen på bilden som personen talar om. 

FRÅGA 2
Vad ser du i bilden som får dig att säga (…)?   
�  Preciserande fråga för att fortsätta diskussionen. 
�  När svararen till exempel säger att bilden är sorglig, fortsätt diskussionen   
 genom att fråga: ”Vad är det i bilden som får dig att tänka på sorg?” 

M
etoder
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�  Frågan får svararen att i bilden söka det som stöder hens uppfattning. Genom
 att motivera utgående från bilden gallras också eventuella osakliga kommen-
 tarer bort. 

FRÅGA 3
Vad mera kan vi finna? 
�  Frågan ställs till hela gruppen.
�  Vi-formen framhäver att vi tittar tillsammans.
�  Ordet finna uppmuntrar till att söka nya saker med större noggrannhet. 
�  Du kan ställa en fråga ifall diskussionen tynar bort. Ibland betyder tystnad 
 uppmärksamhet, låt deltagarna fundera på vad de ser i lugn och ro. 

FACILITERANDE 3
Länka samman, kombinera, rama in
�  Länka samman och kombinera svar under diskussionens gång, även om de 
 är motstridiga. Tolkningarna kumuleras och berikas tack vare tidigare svar. 
�  Genom att länka samman hittas gemensamma och större teman och 
 ämneshelheter. 
�  Länka från detaljer till helheter: mor och barn syftar på familjeband; katt, 
 hund och björn är alla djur eller däggdjur. 
�  Ge plats för olika synvinklar, med VTS-metoden söker vi inga rätta svar
 utan uppmuntrar var och en till att tänka själv. 

Diskussionen avslutas
�  Diskussionen fortsätter så länge den är aktiv, eller så länge gruppen har tid. 
�  När diskussionen tar slut, tacka gruppmedlemmarna för deras medverkan  
 och för en intressant diskussion. 
�  Dra inga slutsatser. Våga låta tolkningen förbli öppen. 

Tips: 
�  Om någon ställer en mycket detaljerad fråga till dig kan du rikta frågan till 
 gruppen: ”Kan vi svara på den här frågan genom att se på bilden?” eller: 
 ”Vad skulle man kunna svara på den här frågan, vet någon?” Om bara du vet 
 svaret kan du säga det, men berätta samtidigt hur du har fått veta det. 
�  I en munter och inkluderande diskussion kan också nya ord lättare fastna 
 i minnet, och gruppen kan av guidens språk få ett mera kraftfyllt ordbruk.  
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Lätt språk underlättar
Lätt språk är en förenklad form av standardspråket. Lätt språk är avsett för 
personer för vilka standardspråket är för svårt. Språkliga svårigheter kan visa 
sig i läskunnighet och lässituationer, i interaktiva situationer, i kontrollen av 
språkets uppbyggnad samt i inlärning och minne. Enligt en uppskattning kan 
rentav 750.000 personer i Finland dra nytta av lätt språk, och antalet antas 
växa ytterligare. 

Orsakerna till behovet av lätt språk kan bland annat vara ett annat modersmål, 
en neurobiologisk störning, utvecklingsstörning eller minnessjukdom. Lätt språk 
stärker delaktigheten, inlärningen och fattningsförmågan, och är ofta en inkörs-
port till standardspråket. 

I lätt språk är ordförrådet, konstruktionerna och innehållet uppbyggt så att mot-
tagaren lättare kan förstå budskapet. Det finns regler för lätt språk, av vilka de 
viktigaste behandlas här.  

Det talade språket avviker något från det skrivna. I talat lätt språk handlar det 
om hur tydlig och begriplig hela den interaktiva situationen är. I talat lätt språk 
gäller givetvis också det skrivna lätta språkets direktiv, men i en interaktiv 
situation handlar vi ofta snabbt och spontant, varvid man inte alltid har tid att 
i högre grad beakta betoning, ordval och gester. Å andra sidan ligger det talade 
lätta språkets styrka just där: vi kan stärka vårt budskap med gester, betoning, 
ögonkontakt, eller genom att visa. 

I en interaktiv situation är känslan av trygghet viktig. När en grupp för första 
gången kommer till ett museum är det till exempel viktigt att orientera dem i 
rummet, alltså berätta var vi befinner oss och beskriva vad vi ska göra där. 
Det är också viktigt att alla kan se och höra. 

Av de som tar hand om grupper kan många tycka att en del element i direktiven 
för lätt språk redan är vardag: vi handlar ofta intuitivt enligt klarhetens princip 
när vi möter nya människor i för dem främmande miljöer och situationer. Att 
börja använda lätt språk handlar i grund och botten om att känna till problemen 
och att medvetet öva sig; det är så man blir bättre på det. 

Mot ett tydligare språk 
Fundera en stund tillsammans med en kollega på hur en oklart skriven och talad 
text ser ut. Skriv ner sådant ni kommer på. Försök sedan söka motsatser till det 
ni skrev – ni kan intuitivt ha hittat sådant som redan ligger nära principerna för 
lätt språk. 

Fundera också över ord inom er egen bransch – de kan vara sådana som ni själva 
använder dagligen. Ord som för en själv är enkla kan vara svåra för någon annan. 
Hur kan de förklaras för en person som inte känner till er verksamhetsmiljö? 

Lätt språk 
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Att öva upp lätt språk tar tid 
Ateneums guider har redan under flera års tid undervisats i att använda lätt 
språk, vilket har inneburit regelbunden utbildning, produktion av material på lätt 
språk och praktiska övningar. Även om vi ofta intuitivt försöker vara tydliga när 
vi träffar personer vars språkliga nivå är en annan än vår egen, kan medveten 
användning av lätt språk vara resultatet av lång övning. 

Precis som när det gäller all språklig inlärning finns det individuella skillnader 
också beträffande inlärning av lätt språk. För en del är det enkelt att lära sig 
rutinerna för lätt språk, medan det för andra kan ta längre tid att behärska det 
lätta språkets ordförråd och att undvika svåra satskonstruktioner. 

Tips för att börja använda lätt språk
�  Skriv en ordbok för internt bruk i museet med de vanligaste, distinkta orden 
 och deras motsvarigheter. Låt ordboken ligga framme så att ni vid behov kan
 återgå till den. 
�  Alias. Det finns inte alltid någon tydlig motsvarighet till alla ord. Prova då med 
 Alias-spelets metod. Välj ett ord ni ofta använder och förklara det så bra ni kan 
 för era kolleger. Den förklaringen kan ni också ha hjälp av med grupper.
� Arrangera kurser i lätt språk med jämna mellanrum. 
�  Öva er i praktiken. Om ni endast sällan har guidningar på lätt språk ska ni ta er 
 tid och guida varandra, ett konstverk/föremål eller ämnesområde per gång på 
 lätt språk. Fundera på olika sätt att förklara något på lätt språk. Så småningom
 lär ni känna ert eget museums föremål och utrymmen också på lätt språk. 
�  Lätt språk kan också användas i museets broschyrer, väggtexter, konstverks-
 texter eller på webbsidor. Överallt där det finns språk kan man vara tydlig. 

Som bilaga till handboken finns ett exempel på material som användes i lätt-
språksundervisningen i samband med projektet (s. 62-63). Mera sådant finns på 
Ateneums webbplats. 
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Lätt språk i Eko-projektet 
Under Eko-projektet blev vi mycket medvetna om vilket starkt maktmedel ett 
språk kan vara. På museet hade vi vant oss vid att använda den specialtermino-
logi som hör till branschen. Under rundturerna använde vi ord som hänförde sig 
till historien och som inte längre används i vardagen, och dessutom kunde vi 
utan att märka det använda komplicerade satskonstruktioner. Vi arbetade hårt 
på att börja tala tydligt. Till slut fick vi lön för mödan: När vi använder ett språk 
som alla kan ta del av kan vi stärka jämlikheten. Arbetet för ett lättare språk 
främjar de mänskliga rättigheterna. 

Vår museimiljö fungerar emellertid också som språklig möjlighet: under rund-
turerna stod vi framför konstverk, och de händelser, personer och stämningar 
som fanns där inspirerade till livlig interaktion även om deltagarna inte alltid 
hittade de rätta orden. All växelverkan är inte språklig. 

Under Eko-rundturerna kombinerade vi två av våra centrala metoder som stöd 
för samtalen. Vi gjorde en lyckad kombination av VTS-metoden (se s. 31) och 
lätt språk. Ledd diskussion som i huvudsak framskrider enligt det ordförråd som 
deltagarna använder främjar förtroendet och samstämmigheten mellan guiden 
och gruppen. 

Tips! Vi är ofta artiga och undfallande när vi träffar nya människor. Också personer
i behov av lätt språk kan undvika att berätta att det språk som används är för 
svårt. Då talar vi om ett undfallenhetsproblem. VTS-metoden har kunnat av-
hjälpa undfallenhetsproblematiken eftersom det gemensamma, lättbegripliga 
språket och ordförrådet har kommit fram i den faciliterade diskussionen. 

Språklig tillgänglighet 
Med språklig tillgänglighet avses att man vill garantera alla möjligheten att
förstå det språk museet har valt att använda. Även om språket inte uppfattas 
som en av museets bastjänster så finns det överallt i museet. Språket är 
ofta den första länken när man närmar sig konst, historia och lokal kultur. 
Ett museibesök startar ofta på en webbplats, fortsätter då man läser museets
väggtexter och utställningsbroschyrer eller hör guiden berätta. Museibesöket 
fortsätter också utanför museet: efter besöket kan man söka ytterligare
information på museets webbplats, läsa utställningspublikationer eller berätta
om museiupplevelsen för familj och vänner. Allt detta är baserat på språk. 
Ju tydligare och mer begripligt det språk museet använder i sina olika service-
kanaler är, desto troligare är det att alla kan njuta av museernas utbud. 

Lätt språk 
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Principerna för lätt språk
Meningar 
Använd korta meningar och bind ihop meningarna med varandra. Bind alltså 
ihop meningarna med bindeord (när, därför, såsom, eftersom, alltså osv.). På det 
sättet fortsätter berättelsen logiskt utan avbrott eller hopp från det ena till det 
andra. Lätt språk är inte ett s.k. ”tarzan”-språk. Lätt språk kan vara vacker, 
logiskt framskridande svenska. Undvik besvärliga satsmotsvarigheter och passiv. 
Var konkret: berätta vem som gör vad. 

Ordförråd 
Använd så bekanta, lätta och vardagliga ord som möjligt. Undvik främmande 
ord, förkortningar, dialektala ord, abstrakta begrepp såsom stora tal och mycket 
långa ord. 

Termer 
Om någon term är viktig men svår, förklara den på möjligast lätt svenska. Ordet 
”alltså” är mycket användbart i lätt språk! Även om strävan i lätt språk är att 
uttrycka sig komprimerat kan en svår term ibland kräva en längre förklaring. 
Här kan man få hjälp av att ta efter Alias-spelet (s. 35). 

Metaforer och bildlika uttryck 
Undvik att i tal använda uttryck eller ordlekar som är metaforiska. För många 
personer i behov av lätt språk kan bildlika uttryck bli oklara eller förstås bok-
stavligt. Om en person till exempel är mycket stark, säg att han är mycket stark 
och orkar bära tunga saker – säg inte att han är ”en riktig oxe”. 

När du talar eller skriver:
�  Tänk på mottagaren: vad behöver hen veta för att lätt kunna följa med tal 
 eller text? 
�  Låt berättelsen avancera logiskt och inled med något som är bekant för 
 mottagaren. 
�  Använd en vänlig och artig ton utan att ändå bli för förmyndaraktig, barnslig 
 eller vara för distanserad. 
�  Använd korta meningar och stycken när du skriver. Lätt språk skrivs med större
 radavstånd, kortare rader och något större font. Välj också en font som är lätt
 att läsa. 
�  När du talar, var lugn och artikulera tydligt, men gör inte talet konstgjort lång-
 samt. Också ett för långsamt tal kan vara svårt att följa. Pausa mellan olika 
 teman. Använd fullständiga satser.

Du kan läsa mera om lätt språk på LL-Centers sidor. Läs också hänvisningarna 
till källor för lätt språk i slutet av denna publikation (s. 65). 
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Vad vi lärt oss om interaktion 
under Eko-rundturerna
Under Eko-rundturerna förknippades lätt språk starkt med annan interaktion, 
såsom guidens kroppsspråk och minspel. Här har vi samlat några fungerande 
lösningar som gjorde guidningen på lätt språk enklare i museisalarna. 

�  Det är viktigt att genast skapa en lugn och vänlig stämning. Gruppen tas emot 
 i ett lugnt utrymme, och guiden försäkrar sig om att ge den första träffen till-
 räckligt med tid så att hen till exempel hinner fråga hur deltagarna känner sig. 
 Det kan vara så enkelt att hitta en gemensam språklig nivå och få samtals-
 kontakt. 

�  En bra inledning är grunden till en fungerande rundtur. Guiden berättar till en 
 hurdan plats gruppen har kommit och vad de kommer att göra under rundturen. 
 Om rundturen är indelad i tydliga avdelningar kan guiden till exempel använda 
 fingrarna: guiden lyfter ett finger och säger: ”Först går vi till museisalen”, lyfter 
 nästa finger och säger: ”Sen går vi till verkstaden och tecknar”. Under rund-
 turen kan gruppen orienteras på nytt: ”Nu går vi till en annan sal och ser på 
 en målning med stora fåglar.”

�  Du kan ta din egen kropp till hjälp. Du kan visa på det du talar om med handen. 
 Också avstånd, storlek eller rymd kan du försöka gestalta med hjälp av din egen
 kropps proportioner, en armslängd eller andra gester. Prova själv hur du med 
 gester kunde uttrycka att något är mycket litet, enormt, tunt eller lågt. 

�  Man kan också sätta fart på diskussionen med gester: var uppmuntrande när 
 någon deltagare pratar. Nicka, le eller gestikulera på annat sätt som känns 
 naturligt för dig. 

�  Om du inte är säker på att du uppfattade det någon sade rätt kan du ta till en 
 parafras. Med parafras avses att man upprepar det en annan har sagt med egna
 ord. Upprepningen ger dig en bättre möjlighet att uppfatta på vilken nivå del-
 tagarens språk är och visar att du lyssnar. Det bidrar till samförstånd och 
 förtroende. Läs mer om hur parafraser används (s. 32). 

�  Samarbete med gruppledaren eller läraren underlättar. Dem kan man fråga 
 hurdant språk det är bäst att använda och hurdant ordförråd gruppen har. 
 De kan också ge goda förslag som främjar annan interaktivitet eftersom de 
 känner sin grupp. Berätta gärna också för dem att deras hjälp är välkommen 
 under rundturen. De kan hjälpa till med att hitta rätt ord eller säga till om 
 något uttryck är för komplicerat för gruppen. 

�  Ställ frågor, men tentera inte. 

Lätt språk 
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Små och stora ord
I lätt språk används vardagliga ord som alla har lätt att förstå. Det 
betyder emellertid inte att diskussionen måste vara enkel, tråkig eller 
betydelselös. Tvärtom. Under Eko-rundvandringarna märkte vi att de allra 
vanligaste orden (hem, vän, kärlek, bra och illa) förde in starka och 
personligt berörande tankar i diskussionen. Stora frågor, viktiga minnen 
och erfarenheter som berör alla behöver inte uttryckas med svåra ord 
eller teoretiska uttryck. De små orden är ibland också de största. 
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D
iskussion

Att få igång en diskussion  
Diskussion är nyckeln till Eko-rundturerna.  Även om 
diskussionen i sig inte är en metod kan man få igång och 
upprätthålla diskussion med olika metoder. I det följande 
ges idéer och tankar som dök upp när vi genomförde vårt 
eget Eko-projekt. 

En interaktiv, skapande museirundtur där deltagarna känner 
sig delaktiga föds genom samtal. Men hur finna tråden till 
en berättelse, hur få igång en diskussion med människor 
som man kanske träffar för första gången?  

En bra diskussion föds kring teman som intresserar alla 
deltagare. Tröskeln till att delta i en diskussion under en 
Eko-rundtur är emellertid högre på grund av att det finska 
språkets uppbyggnad, grammatik och ordförråd känns svåra. 
Då lönar det sig att utgå från gruppmedlemmarnas egna 
villkor. 

Maarit Mutta från Åbo universitet konstaterar, att personer
som studerar finska som andra språk tycker mest om teman 
som de kan förknippa med sin egen kulturbakgrund under 
ett museibesök. Också under Eko-rundturerna på Ateneum 
har vi ofta hört ”Det här är som i min egen kultur” upprepas. 
Det som är bekant fungerar! 

Hilkka Rauhala har i sin pro gradu-avhandling undersökt 
samband mellan språk, konst och integration. Hon konsta-
terar att teman där det finns något som personerna kan 
förknippa med sitt eget liv ofta fungerar. Varierande tolk-
ningar kan också uppmuntra till diskussion, likaså igen-
känningsfaktorer. Sådant som känns personligt, egna 
erfarenheter och minnen väcker känslor och äkta intresse.  

Under diskussionen får man låta enskilda röster och person-
liga upplevelser komma fram. Under Eko-projektets inledande
fas talade vi med Helinä Rautavaara-museets chef Ilona 
Niinikangas om vilka teman som öppnade för gemensamma 
resonemang där tröskeln för att delta är låg. Teman som 
alla har en möjlighet att känna igen är universella teman 
såsom sorg, glädje, fest eller mänskliga relationer.  Under 
Ateneums Eko-rundturer har det fallit sig naturligt att hålla 
sig till sådana teman! Låt alltså gruppen leda dig till bra 
diskussioner.

Favoritteman 
på Ateneum

� familjen 
  – framför allt  
  far- och mor- 
  mödrar
� mat
� handarbete
� kärl
� musik
� fester
� spel och lekar
� vänskap
� samman-
  komster
� sociala 
  relationer
� natur
� resor
� semester
� barndom
� fred
� hem
� utflykter
� drömmar
� keldjur
� välbefinnande 
� död
� krig
� helighet
� fattigdom
� flyktsorg 
� kärlek 
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Hur stöda diskussionen? 
Diskussion föds inte alltid av sig själv och kan kräva mycket stöd för att hållas 
igång. Ibland kan också en främmande plats, nya sinnesintryck och oklarheter 
om vad som förväntas av gruppen få människor att tiga. Också eventuella förvänt-
ningar på guiden och rundturen, på deltagarens roll och hierarki kan inverka. 
Det är skäl att redan från början göra klart att guiden inte förväntar sig det enda 
riktiga svaret på sina frågor, sådana finns inte. Nedan ger vi några förslag till hur 
gruppen kan aktiveras för att skapa dialog och upprätthålla diskussion. 

Hej! Vem är du? 
Det är skäl att bekanta sig med gruppen på förhand, till exempel genom att tala
med gruppledaren eller läraren. När du träffar gruppen för första gången, visa att 
du är intresserad av just dem. Fråga till exempel något om dem själva. Känslan 
av att bli sedd är nyckeln till en gemensam upplevelse. Kontrollera också att ni 
förstår varandra och att kommunikationen känns bra: är språknivån lämplig för 
gruppen? 

Jag följer dej! 
Under Eko-rundturen följer guiden gruppen, inte tvärtom. Guiden iakttar vad 
gruppen är intresserad av, vad deltagarna pratar om, och på vilket sätt de vill 
prata om det de ser. 

Exempel, gester, text som stöd
Om gruppen inte förstår vad du säger, ge exempel, säg med andra ord, ta gester
till hjälp eller skriv ett nytt ord på papper och visa. Vi har märkt att lärare i finska 
är verkliga mästare på gester. Med deras hjälp har vi kommit på många nya sätt 
att underlätta förståelsen och interaktionen. Guiden gestikulerar stort och brett 
som på teater, inte finstämt som på film. Våga alltså vid behov använda hela din 
kropp för att bli förstådd under rundturen!  !  

Variation och välbekant sida vid sida
En del talar helst inför publik, andra med sin bästa vän. En del tänker bäst i 
tysthet. Försök att göra rundturen omväxlande för att på så sätt kvarhålla 
intresset. Diskutera emellanåt i grupp, emellanåt parvis eller i mindre grupper. 
Ibland är det bra att ge deltagarna tid att tänka tyst för sig själva. 

Påskynda inte
Ibland kan det ta tid att formulera en tanke eller en fråga, speciellt under en 
guidad rundtur på lätt språk. Därför är guidens avstressade närvaro viktig, 
gruppen ska inte behöva skynda från verk till verk eller från uppgift till uppgift. 
Om tiden känns knapp kan det hända att en eventuell fråga som kräver mod 
av framställaren aldrig blir ställd. 

Aktiverande öppna frågor 
Aktiverande, öppna frågor väcker nyfikenhet och hjälper till att föra samtalet 
vidare. Öppna frågor har inte bara ett enda riktigt svar.
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Diskussionen kan inledas med en fråga till en gruppdeltagare: ”Vad tycker du om 
det här?”. Om personen svarar med ett enda ord eller en observation kan guiden 
fortsätta med ”Vill du berätta varför?” Fler frågor som för samtalet vidare hittar 
du på sidan 58. 

Berätta för ditt par! 
Tröskeln för att tala inför hela gruppen kan ibland vara hög. Då kan man sänka 
tröskeln. Uppmuntra deltagarna till att tala i par. Det passar utmärkt om man 
vill bryta guidens roll som ledare och aktivera en tyst grupp. Ateneums Eko-
grupper bestod av personer som studerade finska och för vilka Eko-rundturerna
ingick i språkundervisningen. Vi lade till uppmaningen ”på finska” eftersom 
samtalet annars lätt kunde glida in på deltagarnas modersmål. Det är emellertid 
viktigt att överväga språkfrågan från fall till fall eftersom det också är viktigt 
och stärkande att få använda sitt eget modersmål. 

För personligt?
När det gäller öppna frågor måste man vara försiktig. Guiden har ett etiskt 
ansvar för gruppmedlemmarnas säkerhet. 

Kom ihåg att var och en har rätt att delta precis så mycket hen önskar. Om 
någon ens med minsta gest visar att hen inte vill svara, ska man inte använda 
tvång. Ett nej är ett nej. Guiden kan stöda gruppen allmänt med beröm eller 
uppmuntran, men en uppmaning riktad till en person kan få hela gruppen att 
tiga. Det är också skäl att minnas att en del lär sig genom att lyssna. Tystnad 
är inte ett tecken på passivitet. Att lyssna är också aktiv verksamhet.  

Diskussionerna utgår alltid ifrån konstverk och föremål i museet. Museet kan 
bjuda på ett rum där man slipper vardagens våndor och problem. I sådana fall 
kan personliga frågor föra tankarna tillbaka till bekymren. Fråga alltså ”Vad sker 
i det här verket?” eller ”Vilka tankar väcker det här föremålet?” 

Ingen är heller bärare av sin kultur. Det är vars och ens eget val om man vill 
tala om sin kulturella bakgrund eller religion. Frågor som anknyter till kulturella 
antaganden ska lämnas därhän. Fråga alltså inte ”Firar ni jul i din kultur?” eller 
”Hur ser en måltid ut i ditt hemland?” Fråga hellre ”Hur skulle du vilja fira?” 
eller ”Hurdan mat tycker du om att tillreda eller äta?” 

D
iskussion
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Rörliga rundturer 
Man kan uttrycka sina tankar på andra sätt än genom tal. Med aktivitet avses 
att kroppslighet och rörelse tas med på rundturen. Att uttrycka sig med kroppen 
eller att vid sidan av talet inkludera kroppsliga uttryck kan vara till hjälp i 
olika situationer.  

Kroppslig aktivitet kan hjälpa en grupp som förefaller aktiv eller rastlös till att 
bli lugn och koncentrerad. Är gruppen mycket lugn och tystlåten kan olika 
kroppsliga uppgifter å andra sidan uppmuntra och aktivera. Om tal för en grupp 
är utmanande eller rentav inget alternativ alls, kan kroppsspråk utnyttjas för att 
uttrycka känslor och tankar. 

Kroppslighet kan också innebära att man rör sig i museisalarna i sin egen takt. 
I museet kan guiden alternativt sporra gruppens medlemmar till att inta samma 
ställning som en av utställningens skulpturer har. Olika slag av pantomimer fungerar 
också bra som bas för uppgifter. När känslor diskuteras kan guiden uppmuntra 
deltagarna till att med gester visa vilka känslor ett visst konstverk väcker. 

A
ktivitet 
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Eko och museer i utveckling 

I museibranschen är utveckling aktiv och mångsidig verksamhet. Utvecklings-
arbetet kan gå ut på att utvärdera och utveckla museets egen verksamhet till-
sammans med olika samarbetsparter och referensgrupper. Ofta är den naturliga 
följden projektbaserad,  utveckling, eftersom det möjliggör ansökan om under-
stöd från nationella och internationella finansiärer.  

Intresset för att utveckla museiarbetet och personalen framgår också av de 
förändrade benämningarna på museibranschens yrkesfolk. Några museer har 
redan utvecklingschefer eller -direktörer som bland annat ansvarar för att göra 
servicekedjorna smidigare, eller för att ge mera omfattande utvecklingsprojekt 
ett finansierings- och projektansökningsformat för att på så sätt få medel och 
resurser för arbetet. 

Eko – finska på Ateneum är ett utmärkt exempel på ett aktuellt projekt där man 
från första början hade för avsikt att tillämpa den kunskap projektet ger i museets
helhetsinriktade utveckling. Att utveckla tjänsterna på lätt språk finns inte bara 
på listan över uppgifter hos dem som ansvarar för publikarbete. Det är hela 
personalens uppgift att göra vårt kulturarv mera lättillgängligt.

Pilotprojekt på museer på olika håll i Finland gör att metoderna och Eko-rund-
turerna prövas i olika museimiljöer. Ett viktigt mål för projektet är därför att 
erbjuda alla intresserade museer en möjlighet att implementera den utvecklade 
modellen i samband med att museernas verksamhet och museipersonalens 
kunnande utvecklas. 

Det arbete som utförs inom ramen för projekten kan till exempel beskrivas med 
begreppen medskapande eller rådgörande nodarbete. Båda har sina rötter inom 
organisationsutvecklingens och inlärningens område. Sakkunniga från olika bak-
grundssammanslutningar samlas och bidrar med sin specialkunskap i utveckling
sarbetet. Jag anser att begreppen mycket väl beskriver Eko-projektets sätt att 
arbeta och de värden som betonar samarbetets betydelse för att målen ska nås.    

Synpunkt
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Ekots idé om ett kontinuum var speciellt bra. Ekots 
betydelse blir bättre för var gång när diskussionen blir 
mera interaktiv och orädd. Alla var eniga om att Eko 
var ett synnerligen trevligt koncept för ett annorlunda 
museibesök. ”Som att besöka en kompis” var en 
kommentar vi fick. Så kändes det också för ledaren. 
Genom Eko blev grupperna bekanta på ett annat sätt i 
och med att diskussionen framför konstverken blev inter-
aktiv och kontinuerlig, inte ett konstaterande av fakta.

Virpi Kanniainen
Aine konstmuseum, Torneå 

Jag har fått vara medlem av projektet Eko – finska på Ateneums styrgrupp. 
I styrgruppen finns mångsidig kunskap, bland annat inom branscherna musei-
arbete, lätt språk, vuxenutbildning, språkundervisning och integrering. På grund 
av coronan övergick vi till distansmöten. Mötena blev ett slags oaser under 
den tröstlösa coronatiden, där vi har kunnat föra inspirerande, mångsidiga och 
djupa handledande diskussioner där var och en har kunnat bidra med sin 
egen sakkunskap. 

Leena Tokila
Utbildnings- och utvecklingschef
Finlands museiförbund

‘‘
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Ett eget 
Eko-projekt 
När vi utvecklade Eko-konceptet hade vi på Ateneum 
en dröm: att alla museer skulle kunna dra nytta av det 
vi hade utvecklat. 
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Utveckla ditt eget Eko-projekt 
Eftersom det finländska museifältet är omfattande och museerna olika var vår 
vision att Eko får leva, vara flexibelt och mångsidigt. Såsom vi nämnde tidigare
kan var och en plocka just de metoder och idéer från publikationen som passar 
bäst för just det ändamål de själva önskar. Också här ger vi tips och idéer, men 
denna gång med tanke på guidningarnas planeringsfas. 

Planeringsprocessen 
Planeringsprocessen behöver inte vara tung. Om arbetet är väl uppdelat kan man 
med några timmars systematiskt arbete få mycket till stånd. Nedan följer förslag 
till en ram med hjälp av vilken arbetet kan framskrida smidigt. Ramen är en för
enklad version av Museums&Galleries NSW som har utvecklats för att stöda 
museernas publikarbete. 

Stegen mot ett fungerande slutresultat
�  Idén avgränsas och formatet gestaltas 
�  Målet preciseras
�  Målgruppen avgränsas (se s. 14–15)
�  Identifiering av begränsningar och möjligheter
�  Fastställande av ett lyckat slutresultat

Det är skäl att reservera minst 30 minuter för varje punkt. Om tiden används 
effektivt tar planeringen av processen totalt cirka tre timmar. 

Idén avgränsas 
Vi har redan redogjort för Eko-projektets ursprungliga idé: att erbjuda personer 
som drar nytta av lätt språk ett engagerande museibesök. Grundidén kräver ändå 
att den hålls inom ett format. Man kan förstå formatet till exempel som en bok: 
en bok som handlar om kärlek kan till formatet vara ett diktverk, en underhål-
lande roman eller en bilderbok. Formatet inverkar på hur kärleksbudskapet tas 
emot. 

Formatet gestaltas (max 30 min)
Fundera på vilket slag av besök som skulle passa i ert museums utrymmen 
eller i den pågående utställningen. 

Fundera på:  
� Vad är det som vi speciellt vill visa åt våra besökare? 
� Vilket format tjänar den verksamhet som vi vill 
 att ska äga rum i museet? 
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Exempel på olika former av museibesök

Plats och verksamhet: 
�  Rundvandring besökarna rör sig genom utställningen, från en sal eller plats 
 till en annan
�  Diskussion gruppen står i en sal, på en plats, och diskuterar, t.ex. framför en tavla
�  Outreach den museianställda besöker gruppen utanför museet
�  Verkstad deltagarna gör något skapande eller konstnärligt under guidens ledning
�  Samarbetande kuratorer deltagarna producerar själva en utställning eller 
 annat innehåll som de tar med sig till museet. 

Upprepning:
�  En gång räcker gruppen träffas endast en gång
�  Fortsättning gruppen träffas flera gånger med ungefär samma uppgifter
�  Stegvis gruppen träffas flera gånger och verksamheten utvecklas för var gång

Formatet kan byggas upp så att flera av ovan nämnda element kombineras. 
Ateneums Eko-rundvandring var till sitt format en guidad tur i tre steg som 
inkluderade ett outreach-besök i skolorna och ett verkstadselement. Det mång-
sidiga formatet passade oss, men ett gott resultat kan också nås på andra sätt. 
Utgående från den respons vi fick vågar vi emellertid rekommendera ett format 
med flera träffar. På så sätt stärktes förtroendet mellan gruppen och guiden, 
och diskussionerna blev mångsidigare. Också lärarna upplevde att flera träffar 
gagnade gruppen mera än ett enskilt museibesök. 

Målet preciseras
Målet är i grund och botten att förverkliga en idé. För att kunna bestämma 
målet måste idén kunna förverkligas. När idén känns bra är det dags att börja 
slipa den med ett tydligt mål i sikte. 

Målet preciseras (30 min)
Skriv möjligast konkret ner vilka resultat ni önskar nå med ert besöksprogram. 
Ju konkretare målen är, desto lättare är det att arbeta sig fram mot dem och 
desto lättare är de också att mäta. 

Stödfrågor för att klargöra målen:
� Vill vi nå ut till nya besökargrupper?
� Vill vi göra vinst?
� Söker vi nya samarbetsparter?
� Vill vi lära oss något nytt? 

Hur kan vi precisera vår idé och vårt mål? 

Hisstal Ett hisstal är ett slagkraftigt försäljningstal om ett eget projekt. Om 
ni utvecklar projektet i ett team, inled med att var och en skriver en egen hiss-
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presentation. Samtidigt ser ni om ni har samma uppfattning om projektet. 
På Ateneum skrevs Eko-projektets hisstal flera gånger, också på lätt språk. 
Vi läste även upp våra hisstal för utomstående för att få feedback på vår idé. 
Genom att finslipa hisstalet preciserades vårt mål. 

Bra stödfrågor inför ett hisstal 
�  Vad handlar projektet om?
�  Vem är projektet avsett för?
�  Vilket behov uppfyller projektet?
�  Hur skiljer sig projektet från tidigare projekt?
�  Hur förverkligas projektet?

Tips! Det är skäl att höja ribban: försök skriva ert hisstal på lätt språk, eller 
försök göra det så kort som möjligt. 

Backcasting, det vill säga: börja bakifrån Backcasting innebär att man planerar 
en process genom att börja i slutändan. Först definieras den önskade framtiden. 
Från framtiden går man stegvis tillbaka till nutid. Backcasting hjälper en att sätta
ut de milstolpar som behövs för att nå önskat slutmål. Samtidigt är det lätt att 
uppskatta om tillräckligt lång tid har reserverats för processen. Metoden gör det 
också lätt att urskilja de delmål som ska nås för att nå önskat slutresultat.  

Målgruppen avgränsas 
Planeringen underlättas om målgruppen avgränsas. Vi har talat om målgrupper 
och besökarorienterad planering redan tidigare (s. x). 

Identifiering av begränsningar och möjligheter
För att projektet ska fungera måste det finnas både begränsningar och möjlig-
heter, alltså ramar inom vilka projektet kan genomföras.  

Kartläggning av verksamhetsförutsättningarna (30 min)

Skriv ner: 
�  Tillbudsstående medel
�  Tillbudsstående tid
�  Personalresurser
�  Egna styrkor
�  Tillbudsstående utrymmen

Tänk på: Vilka av de faktorer ni har tecknat ner är begränsande, och vilka öppnar
möjligheter? Är något av speciellt avgörande betydelse? MÄRK! Begränsningar är 
inte enbart negativa: ofta kan gränser också öppna för innovationer. 
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Lyft fram era egna starka sidor
Det lönar sig att försöka känna igen sina egna starka sidor oberoende av 
andra resurser. Följande frågor hjälper er att känna igen dem lättare:

Vad går liksom av sig själv? Vad fungerar så bra i ert museum att man knappt 
ens märker det? I sådana rutiner kan långvarig utveckling, personalens 
motivation och ett kunnande baserat på lång erfarenhet ha koncentrerats. 
Det som sker utan möda kräver ofta också mindre resurser. Kan man dra 
nytta av sådan färdigheter sparar det tid och stöder utvecklingen av andra, 
mera tidskrävande uppgifter. 

Vad är vi intresserade av? Sådant som intresserar är en styrka, för om vi 
tillsammans är intresserade av något är vi i allmänhet också motiverade 
till att arbeta för det. Fundera på vilket tema eller vilken arbetsmetod som 
känns intressant.

På Ateneum har tillgänglighetsfrågor alltid intresserat såväl guider som 
personalen inom publikarbetet, och därför är det naturligt att uttryckligen 
rundvandringarnas tillgänglighet var ett centralt tema i Eko-projektet. 

Vad har vi stor erfarenhet av? Erfarenhet ska inte underskattas. Ju större 
erfarenhet, desto stabilare grund från vilken man kan ta sats framåt. Se 
närmare på ert museums verksamhetshistoria: Hurdana projekt, processer 
och dagliga rutiner har ni gjort i mängder? Hurdan har kvaliteten varit? 
Erfarenhet ökar också mängden tyst kunskap, som lätt kan utnyttjas i 
museet som stöd i nya projekt.  

Vilka dolda talanger har vi? Ibland kan kollegerna överraska! Och ibland kan 
värdefull kunskap faktiskt komma från något utanför den egna branschen 
eller från någon hobby. Gör en kort intervjurunda i ert team: Vad har vi för 
talanger som vi ännu inte har kunnat utnyttja i vårt nuvarande arbete? 
Vad kan eller vet någon av oss väldigt bra? Vad sporrar och entusiasmerar 
var och en av oss på fritiden? Kunde någon dold talang stiga fram i ramp-
ljuset i nästa projekt? Hur skulle det gå till? 

En av projektproducenterna i Ateneums Eko-team var exempelvis till yrket 
också språklärare. Denna persons förståelse för språkinlärningens metoder 
och förmåga att bilda nätverk som läraryrket hade främjat var av största vikt 
i Eko-projektet.  

Vad prisas vi för? Är våra guidningar prima, våra varierande utställningar 
speciellt intressanta, eller fungerar vår kundservice exceptionellt bra? 
Om det är något som prisas är det ofta också där det finns expertkunskap. 
Det lönar sig att beakta deras synpunkter också när ett nytt projekt planeras. 
Insamlandet av respons är en väsentlig del av det nya projektets planering 
och förankring. 
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Flera händer 
När verksamhetsförutsättningarna kartläggs kan det ibland framgå att 
genomförandet kräver utomstående hjälp: ny personal eller utomstående 
experter. För Eko-projektet anställde Ateneum två projektproducenter på 
deltid och två guider. Dessutom använde vi oss vid behov av utomstående 
experter för att hjälpa oss att föra idéerna vidare. 

Det är i allmänhet lätt att avgöra om det finns behov av utomstående 
experter eller ny personal med hjälp av två frågor: 
�  Har vi tid att göra det vi planerar att göra?
�  Har vi tillräcklig kompetens/kunskap för att nå dit vi vill? 

Fundera sedan på följande frågor:
�  Vart ska jag vända mig för att hitta ny expertis?
�  Vilken kompetens eller kunskap behöver vi?
�  Vad kan vi lära oss av en nyrekryterad person? 

Tänk också på att främja mångsidigheten vid rekryteringen! 
Tänk därtill på följande:
�  Anställer vi alltid personer som vi redan känner?
�  Anställer vi personer som ser likadana ut som vi själva?
�  På vilket sätt är den vi ska rekrytera intressant eller olik oss?
�  Kan den anställda komma från en helt annan bransch än vår egen?
�  Om vi kräver en viss utbildning, vilka antaganden döljer sig bakom kravet? 
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Fastställande av ett lyckat slutresultat 
När målet är nått, vad har det gett oss? Vilket arv lämnar ett slutfört projekt? 

Slutresultatet utvärderas (30 min) 
Fundera på vad ert museum borde ha mera av när projektet är avslutat och 
när målen har nåtts. Ni kan använda er av frågorna nedan. 

Har projektet …
�  Stött något lokalt samfund? 
�  Hämtat ny, bestående publik till museet?
�  Stärkt / skapat nya partnerförhållanden?
�  Stärkt museets tillgänglighet och eliminerat trösklar?
�  Skapat en modell eller ett test inför ett nytt projekt?
�  Producerat ny verksamhet i anslutning till konst eller kultur på orten?  
�  Stärkt lokala konstnärers eller forskares ställning?
�  Gett museet ekonomiskt kapital som kan användas för att förverkliga nya projekt? 

Tips: Försök beskriva resultat i stället för att bara svara ja eller nej. Att beskriva 
resultat är en del av det mentala arbete som i bästa fall kan sätta igång ett nytt 
utvecklingsprojekt. 
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Eko fortsätter 
Eko-projektet har fört mycket nytt och gott med sig. Det projektet har gett oss 
av lärdom, och idéer har implementerats i Ateneums och pilotmuseernas verk-
samhet, och utvecklingen fortsätter utgående därifrån. 

Det känns ofta som om vi i och med Eko-projektet endast hade tagit våra första 
steg: tjänster på lätt språk och engagerande metoder är för många besökare som 
den utsträckta hand de behöver för att kunna njuta av museernas samlingar och 
utställningar. Därför är denna bok inte projektets ändpunkt. Boken är en början, 
med hjälp av vilken alla museer, museernas anställda eller gruppledare kan 
fundera på och utveckla sin verksamhet och på så sätt fortsätta det arbete som 
Eko-projektet har påbörjat. 
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Tre frågor 

Plats: museisalarna.
Material: tre små papper och en blyertspenna /
deltagare, guiden har frågorna. 
Uppgiftens resultat: en dikt bestående av 
tre ord. 

Anvisningar inför uppgiften: 
1.  Välj ett konstverk / museiföremål i denna   
 sal.
2. Se på verket en stund i ro. 
3. Skriv ner svar på de tre frågorna på papper, 
 ett svar per papper. Guiden ställer frågorna. 
 Guiden ställer följande frågor i lugn takt: 
 Vilken känsla (till exempel glädje, sorg) 
 finns i konstverket? 
 Vilken färg finns i verket?
 Vad händer i verket? 
4. Läs upp det du skrev för personen som står 
 närmast / din egen grupp (beroende på 
 gruppstorleken)
 Gruppen kan fortsätta dikten om den så  
 önskar. 

Fortsättningsförslag: Gör utgående från dikten 
ett kollage genom att till exempel klippa bilder 
ur en tidning och limma dem på kartong. 
Bilden behöver inte likna det ursprungliga 
konstverket/föremålet. 

En gemensam berättelse / 
historieberättande
Plats: museisalarna. 
Material: papper och penna åt guiden, stolar 
åt deltagarna.
För uppgiften behövs en lugn sal där man kan 
sitta och prata i lugn och ro. Välj ett verk av 
stort format eller ett föremål som alla kan se. 
Uppgiften blir enklare om det i verket finns 
något som deltagarna känner igen och som 
samtidigt kan tolkas på olika sätt. 

Uppgiftens förlopp: 
1.  Guiden ber deltagarna berätta en gemensam  
 historia som guiden skriver ner. 
2. Berättelsen fortskrider i tydlig ordningsföljd:
 var och en berättar något och nästa fort- 
 sätter. Berättelsen går vidare tills alla har   
 fått delta, eller tills berättelsen får ett slut. 
3. Sedan läser guiden upp berättelsen. 
4. Om man vill ändra något i berättelsen är det  
 ännu möjligt. 
5. Avslutningsvis kan guiden föreslå att del-
 tagarna fotograferar verket/museiföremålet 
 och ställer frågor om det. 

Tips: Guiden kan efteråt ta en kopia av berät-
telsen åt läraren för att till exempel fästas på 
väggen i det rum där gruppen samlas. Gruppen 
kan om så önskas senare bearbeta berättelsen 
ytterligare i form av ett kollage. Då behövs 
tidskrifter och exempelvis en konstkalender. 

Variation: Uppgiften kan också göras i klass-
rummet, och då fungerar läraren som ledare. 
Bilden kan bland annat visas för klassen med 
en videoprojektor. 

Uppgifter för den skapande delen     

Språklig tillgänglighet i de skapande uppgifterna
Om man känner till att en grupp är i behov av lätt språk är det klokt att be ledaren att på 
förhand läsa igenom uppgifternas skriftliga delar, särskilt frågorna. Gruppledaren kan då 
säga om frågornas nivå är lämplig för gruppen, och ge förslag till hur de kunde ändras om 
behov finns. 

B
ilaga 1
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Mitt föremål / Detta föremål

Uppgiften är kopierad från ordverkstaden ”Min 
sten” i ergoterapin där man ser på ett självvalt 
eller givet föremål en stund och sedan sva-
rar på frågorna ”Mitt föremål är …” osv. På det 
sättet kan man berätta om sig själv och sina 
drömmar. 

Plats: verkstaden eller gruppens eget
samlingsrum utanför museet. 
Material: olika små föremål eller stenar, 
blyertspenna och papper på vilket frågorna 
är utskrivna samt ett skrivunderlag. 
Förberedelser: lägg färdigt ut materialet 
på varje deltagares skrivunderlag. 

Uppgiftens förlopp: 
1. Ta ett föremål.
2. Håll föremålet i handen en stund. 
3. Skriv svar på frågorna nedan:

Mitt föremål är

__________________________________________

Mitt föremåls favoritplats är 

__________________________________________

Mitt föremål tycker 

__________________________________________

Mitt föremål tror 

__________________________________________

Mitt föremål hoppas

__________________________________________

Mitt föremål säger  

__________________________________________

Mitt föremål drömmer 

__________________________________________

4. Läs texten högt för den som är närmast /   
 din egen grupp (beror på gruppstorleken  
 och på om deltagarna vill läsa upp sina 
 texter för gruppen). 

Kollage 

Uppgiften kan göras i museet eller i skolan. 
Gruppledaren och guiden kan tillsammans 
planera innehållet, särskilt om uppgiften görs 
i klassen. Välj gärna ett tema som gruppen är 
intresserad av och som har kommit fram 
under Eko-rundturerna. 

Plats: verkstaden, klassrummet eller annat 
lämpligt samlingsutrymme även utanför 
museet. 
Material: tidskrifter, konstkalendrar, postkort. 

Uppgiftens förlopp: 
1.  Välj ett tema. Det kan vara ett gemensamt,  
 bekant tema såsom t.ex. ”Ett barndoms-
 minne”, ”Fest”, ”Familjen”, ”Hemmet” … 
 Om inget klart tema framkommer kan temat
 vara ”Tillsammans”. 
2. Deltagarna klipper eller river ut saker till sitt 
 eget kollage och limmar dem på papper. 
3. Varje deltagare presenterar sitt kollage för 
 gruppen. 
4. Guiden eller gruppledaren faciliterar 
 diskussion kring temat. Diskussionsledaren
 kan stimulera diskussionen med frågor och 
 genom att skriva ord på tavlan. 
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Genomförande: Skrivmaterialen består av en 
bläckflaska, bläckpenna/stålpenna och läsk-
papper. 

Doppa pennan i bläcket, bläcket sugs upp i 
pennans spets och du kan skriva. Om du har 
mycket bläck eller det blir en fläck, kan du 
torka genom att försiktigt trycka med läsk-
pappret på fläcken.  

Prova att hålla i pennan på olika sätt, om 
du har mycket bläck blir texten tjock. Om du 
har mindre bläck i pennan och du skriver lätt 
blir texten tunnare. I den här uppgiften är 
koncentration och lugn en fördel. Resultatet 
är personligt och avspeglar författaren.

Tips: Vill du skriva ett hemligt brev? Skriv då 
med citronsaft och stålpenna. När mottagaren 
försiktigt värmer upp texten exempelvis med 
strykjärn blir texten mörk och läslig. 

Postkort

Verkstaden ingick i Eko-projektet i Seinäjokis 
museer. 

Plats: verkstaden/skolan / gruppens 
samlingsrum / museet
Material: postkort, bläck, stålpenna, läsk-
papper, mjukt tyg för att torka av pennan med, 
skrivunderlag vid behov.
Tema: Skriv ett kort till en okänd. / Skriv ett 
kort till en kär person. 

Uppgiftens bakgrund: Verkstaden Ett postkort 
är enkelt att förverkliga också i skolan som 
avslutning på ett besök. Förr använde man 
mycket tid för att lära sig skönskrivning och 
för att få en vacker handstil. Brev och kort 
användes för att hålla kontakt med andra 
människor innan mobiltelefonen var uppfunnen.
Ibland skrev man också brev till okända per-
soner: under andra världskriget skrev Lottorna 
till exempel mycket kort till okända människor 
för att muntra upp dem. Brevväxling med en 
okänd gav ljusglimtar i tillvaron mitt i kriget.  

Man kan få färdiga kort från museet eller till-
verka dem själv. Det kan vara en upplevelse 
att skriva med bläck och stålpenna, men upp-
giften kan också göras med blyerts. Skriver 
man med bläck uppstår lätt fläckar. Därför 
sydde man förr penntorkare som bestod av 
flera runda tyglappar på varandra som syddes 
ihop i mitten med hjälp av en knapp. Sådana 
kan man till exempel göra i skolan på slöjd-
timmen. Om det är gott om tid kan uppgiften 
om så önskas utökas med att deltagarna 
skriver med gammaldags kalligrafibokstäver. 

Tips! Om du vill delta i ett postkortstalko kan 
du samla korten gruppen har skrivit till en 
okänd och föra dem till exempel till närmaste 
servicehus för äldre. (Om du vill kan du bifoga 
en svarsadress.) Så här kan man enkelt mildra 
ensamhetskänslan. Mottagarna blir troligen 
mycket glada över korten! 
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Ett eget museum 

Skriv-/diskussionsövning.

Plats: verkstaden eller gruppens eget 
samlingsrum utanför museet.
Material: ett litet, för personen själv viktigt 
föremål. 
Förberedelser: Varje gruppmedlem ombeds 
på förhand att ta med sig någon liten sak eller 
bild som känns viktig eller intressant, och som 
personen vill berätta om. Säg att föremålen 
ska ingå i en utställning i skolan, och att de 
blir där för en tid (föremålet ska därför till 
exempel inte vara personens egen hemnyckel). 

Uppgiftens förlopp:
Deltagarna uppträder i tur och ordning:
Första ronden: Var och en presenterar sitt före-
mål i tur och ordning. Visar det för gruppen, 
berättar vad det är och vad det används till. 
Andra ronden: Var och en berättar i tur och 
ordning varför hen valde föremålet. Varför det 
är viktigt och varför hen vill visa det. Har före-
målet en historia? Eller är det alldeles nytt? 
Hör det till det dagliga livet? Har personen fått 
det i gåva? 
Avslutningsvis planerar gruppen tillsammans 
en utställning baserad på föremålen och be-
rättelserna: Fundera på hur föremålen ska 
läggas fram. Vad ska deltagarna berätta om 
dem? Ska också andra kunna läsa berättel-
serna?  

Tips: Om det inte finns plats för föremålen i 
skolan eller man inte vill lämna dem där, kan 
man också göra en konst- eller fotoutställning. 
Då fortsätter uppgiften så att man tar bilder 
av föremålen med polaroidkamera, eller var 
och en tecknar/målar av sitt eget föremål. 

Variation: Uppgiften kan också vara skriftlig. 
Då skriver deltagarna en berättelse om sitt 
eget föremål. Om gruppen önskar kan berät-
telserna samlas i en bok. 

Berätta något roligt!   

Plats: museisalarna.

Uppgiftens förlopp: 
1.  Sitt ner bredvid varandra så att alla har 
 ett par. 
2. Alla berättar för sitt par om något roligt 
 som de minns från Eko-besöket. 
3. När alla har berättat sin egen historia delas  
 positiva minnen med hela gruppen. 

Tips: Uppgiften kan också göras som upp-
värmning inför ett andra museibesök. Då ska 
deltagarna minnas föregående Eko-rundtur. 
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�  Vad finns i bilden? / Vad pågår i bilden?
�  Finns där något du genast lägger märke 
 till eller ser. Vad? 
�  När inträffar det som sker? Nu / för länge 
 sedan / kanske i morgon, nästa vecka?
�  Har bilden en berättelse? Vilken? 
�  Vad hände först/före? Vad händer sedan/ 
 snart? 
�  Ge bilden ett namn! Vad heter den? 
�  Vilket ord kommer du att tänka på när du 
 ser bilden?
�  Vilket ord tycker du är vackert? Finns här
 någon bild där det finns sådant? 
�  Vilka färger finns det i bilden? Vilken stäm-
 ning ger de? Glad, ledsen, lugn, främmande, 
 hemtrevlig, kall, varm, skrämmande …?
�  Vilken tid på dygnet är det? Morgon, dag, 
 eftermiddag, kväll, natt …?
�  Vad finns här (visa på ett ställe utanför 
 ramen, bredvid verket)?
�  I vilket land är bilden gjord? 
�  Finns här något som ni också har hemma? 
 Vad? 
�  Vilken bild skulle du vilja ge i gåva till 
 läraren?
�  Vilka likheter eller olikheter finns det i de 
 här bilderna?
�  Finns det något gammalt i bilden? Vad?
�  Barn tycker om den här bilden. Varför gör 
 de det? 

Sinnesintryck
Om det är möjligt att kasta sig in i fantasilekar 
med gruppen följer här exempel på sinnes-
intryck man kan föreställa sig: 
�  Är det varmt eller kallt i bilden?
�  Kan man höra ljud i bilden, eller är det tyst?
�  Vilka ljud kan man höra?
�  Finns där några lukter? Vilka? 
�  Är det något som rör sig i bilden?
�  Är bilden stillastående? 
 

Frågor som väcker diskussion under Eko-rundturer

Konstnären
�  Hurdan är konstnären, den som har gjort 
 bilden?
�  Varför gjorde konstnären en sådan här bild?
 Vad ville konstnären säga?
�  Hur länge arbetade konstnären med bilden?
�  Vad skulle du vilja fråga konstnären?
�  Varför målade konstnären människor/
 landskap/djur …? 

Finskhet
�  Finns det något finskt i bilden? Vad? 
�  Verket är berömt i Finland. Varför? 
 Vad tror du?
�  Har du sett något liknande? 
�  Finns det något nytt i bilden? 

Egna känslor
�  Är bilden positiv eller negativ?
�  Tycker du om bilden?
�  Finns där något som du inte förstår?
�  Hur känner du dig idag? Välj en bild som
 har samma känsla som du! 
�  Skulle du vilja gå in i någon av bilderna? 

Fråga guiden
�  Vill du fråga mig något om den här bilden?

Natur
�  Vilken årstid är det? 
�  Tycker du om skog? Vad tycker du mest 
 om där? 
�  Går du ofta ut i skogen? Vad gör du där? 
�  Hur ser ett vackert landskap ut?
�  På vilket sätt är livet på landet annorlunda 
 än i staden? Vilka goda och dåliga sidor 
 finns där? 

B
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Barndomsminnen
�  Har du något viktigt minne från barndomen? 
�  När du var barn, vad gjorde du på somrarna /
  ofta/hemma? 

Fester
�  Är det fest på någon av bilderna? 
�  Hur ser man att det är fest?
�  Är det en bra fest?
�  Skulle du vilja gå på fest?
�  Hur festar du?
�  Vad brukar du fira?
�  Med vem brukar du fira? 
�  Sjunger du? 
�  Spelar du något instrument?
�  Dansar du? 

Resor
� Föreställer någon av bilderna en resa? 
� Hur ser man att det är en resa?
� Hurdan resa är det?
� Har resan pågått länge eller har den just 
 börjat?
� Vad säger du till dem som reser?

Personen i bilden
�  Vad skulle personen i bilden kunna säga?
�  Vad säger du till honom eller henne?
�  Vad borde han eller hon göra?
�  Vad är personen intresserad av?
�  Har han eller hon familj? Hurdan familj?
�  Är personen lycklig?
�  Kan du ha samma känsla som personen 
 på bilden?
�  Vad kunde ni göra tillsammans? Vad kan du
 göra med personen på bilden?
�  Har du gjort något liknande som personen
 på bilden? 
�  Vilken av bildens personer skulle du vilja  
 vara?
�  Vadhänder med personen härnäst? 
�  Om personen på bilden skulle studera/ 
 arbeta med dig, skulle ni kunna vara vänner? 

Identitet
�  Vad berättar kläderna om personen på 
 bilden?
�  Vad berättar dina kläder om dig?
�  Finns det i bilden någon plats som kunde 
 vara din favoritplats / en bra plats? 
 Hurdan är den?
�  Associerar du någon av bilderna med några 
 lyckliga minnen? Vad? 

Mera ord
� Vilka ord får den här bilden er att tänka på?  
 Se på bilden tillsammans med en kompis 
 och prata. Ni har fem minuter på er. 
� Vilka ord finns inte i bilden? Se på bilden 
 med en kompis och prata. Ni har fem 
 minuter på er. 

Egen röst och ett nytt själv
Stärkande och aktiverande funderingar. 
Hänför sig inte direkt till verken, diskussion 
kan inledas om det finns förtroende: 
�  Vad är du bra på?
�  Vad skulle du kunna ge och dela med 
 andra? 
�  Vad älskar du?
�  Vad skulle du vilja lära dig?
�  Vad tycker du är viktigt/bra i livet? 
�  Hur ser en bra dag ut? 
�  Hur kan du vara dig själv i Helsingfors/ 
 Finland? 
�  Vad gör Helsingfors/Finland till ett hem? 
�  Vad saknar du från ditt fosterland/ 
 hemland?
�  Vad tycker du om att göra i Helsingfors/ 
 Finland? 
�  Med vem kan du prata svenska? 
�  Varför är det viktigt att lära sig svenska? 
�  Vad tycker du om i vardagen? 
�  Vad gör dig glad/lycklig? 
�  Vad har du för mål i livet? 
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Frågekort   

Under våra Eko-rundturer använde vi också frågekort som deltagarna fick svara på. 
De skrivna korten hjälpte grupper som just hade inlett sina studier i finska att bättre förstå 
frågan. Lärare i finska från Helsingin aikuisopisto hjälpte oss att utforma frågorna. 

Frågekorten har vi utformat färdigt på lappar 
som kan printas och klippas ut för eget bruk. 

Vilken bild vill du ta med dig 
hem? Varför?

Vilken bild gör dig (=du) 
lycklig? Varför? 

Vilken bild är rolig? 
Varför? 

Vilken bild är vacker? 
Varför?

Vilken bild är ful? 
Varför? 

Vilken bild är lugn? 
Varför?
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På vilken bild finns något 
som du känner igen / du är 
bra på? Vad?

På vilken bild finns något 
som är viktigt för dig / kärt? 
Vad?

Sök en bild där det finns 
något som du har hemma. 
Vad? 

Vilken bild vill du se på länge 
i lugn och ro? 
Varför?

Vad skulle personen 
på bilden kunna säga?

Vad händer på bilden? Vad 
gör personerna på bilden?

Finns det någon på en bild 
som du vill prata med? 
Varför? 

Vilken bilds färger tycker du 
mycket om? 
Varför? 
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Eljas Suvanto arbetar som koordinator på Ateneum. 
Vad gör museets koordinator? 
Han kommer överens med lärarna 
om de guidade rundturerna
och funderar på vad man gör under en sådan. 
På en guidad rundtur besöker gruppen museet tillsammans 
med en guide. De ser på konst och diskuterar den. 

Eljas favoritskonstverk på Ateneum är Ut i världen. 
Konstnären Maria Wiik målade verket år 1889. 
Målningen är 69 cm hög och 61 cm bred. 
Tekniken är olja på duk.

Maria Wiik föddes år 1853 
och dog 1928. 
Hon var finländare.   

Eljas Suvanto säger:   Verket är intressant på många sätt. 
 Det är en gripande målning 
 och där finns vackra färgtoner. 
 Stämningen i målningen är spänd: 
 Vem är den mörka figuren på målningen 
 och vart är hon på väg? 

Målningens titel säger 
att någon är på väg bort, ut i världen. 
Hon reser långt bort hemifrån 
och vet ännu inte vad som händer i framtiden. 
Hon väntar och hoppas, 
men är kanske också rädd och nervös.

Den som ska resa tar på sig sin kappa. 
Väskan och hatten väntar på golvet. 
Kaffet är drucket och nu är det dags att gå. 
Bakom gardinen skiner solen.
Där ute väntar världen. 
 

Texter och uppgifter på lätt språk
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Resan medför förändring. 
Hemmet lämnas bakom. 
Nya händelser inträffar, 
nya minnen skapas. 
Kanske kommer hon snart tillbaka? 
Eller kanske inte?   

Läs texten högt. 
Skriv sedan svar på frågorna 
� Vad arbetar Eljas med?
� Varför tycker Eljas om den här bilden?
� Vad betyder bildens titel?

Vad tycker du? Diskutera med ditt par!
� Vad vill du säga till människan på bilden 
 som ska resa?
� Vart skulle du själv vilja resa?
� Vad gör en plats till ett hem?
� Vad är du bra på? 
 Vad skulle du kunna lära andra? 
 

Ordlista

gripande 
känslig

färgton 
färg, nyans

spänd 
nervös, orolig

figur 
människa

titel
namnet på ett konstverk 
eller en bok

hemifrån 
bort från hemmet

nervös 
rädd, orolig

förändring 
något nytt, annorlunda 

Nyckelord
människa
känslor
hem
tystnad
kärlek 
familj 
resa
arbete
mat

På Ateneums webbplats 
hittar du flera konstverks-
beskrivningar och uppgifter
på lätt språk! 
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Tack
Under hela den tid Eko-projektet pågick fick vi otroligt stor hjälp av sakkunniga och 
kompetenta personer i olika branscher. Vi var rentav överrumplade över hur villigt 
människor delade med sig av sin kunskap, entusiasm och tid. Eftersom vi fick 
så mycket hjälp kan det hända att vi har glömt att nämna någon när vi samman-
ställde listan. Vi beklagar om det är så. I vilket fall som helst vill vi tacka 
alla dem som gjorde det möjligt för oss att genomföra projektet. 

�  Eva Jankovska, Olga Platonova och Anchalee Saetia samt alla de övriga lärarna i finska 
 som deltog i Eko-projketet från Helsingin aikuisopisto. 
�  Kai Kirsipuu, Ramona Lepik, Outi Mikkonen, Ilona Raasakka, Jarna-Maija Malka, Sara Myllylä, 
 Tea Tetri, Kia Lindberg, Anni Oikari-Ketola, Paula Hongisto, Nuppu Tuononen och Sirpa Rönkkö / 
 Helsingin aikuisopisto
�  Leealaura Leskelä, Raisa Rintamäki, Kaisa Kaatra och Sami Älli / Selkokeksus – LL-Center
�  Leena Tokila / Finlands museiförbund
�  Anna Pöppönen, Heidi Mikkola och Annabel Kajetski, Erica Othman, Anja Olavinen, Mari Jalkanen, 
 Eljas Suvanto, Johannes Murto, Suvi Rusanen, Anna Kari och Marja Sakari samt hela 
 Ateneums personal
�  Virpi Kanniainen, Anita Alamaunu och Amanda Hakoköngäs / Aine kostmuseum
�  Sanna Kattelus, Leena Ohraniemi, Minna Heinonen, Vera Lehtomäki, Riikka Kaivola-Häyry, 
 Henni Mäntylä och Soile Haapala / Seinäjokis museer
�  Elina Teitti och Minna Autio / Seinäjokis konsthall 
�  Maarit Mutta och Saara Hellström / LALI-projektet, Åbo universitet 
�  Ilona Niinikangas / Helinä Rautavaaras museum  
�  Päivi Viherluoto / Tavastehus konstmuseum
�  Eeva Kaura / Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö 
�  Ali Akbar Mehta och Zahrah Ehsan / Museum of Impossible Forms 
�  Kirsi Nuppola / Sinkka
�  Måndag Creative Oy
�  Monica Gathuo, Sara Salmani och Ali Akbar Mehta / MAS
�  Katja Kaataja och Tanja Marttila / Seinäjoki stads MONI-info
�  Viktoria Nyrhinen / Pro-tukipiste
�  Ulla Vanhatalo / Nätverket Klaara  
�  Mira Haataja / Servicen Kultur för alla 
�  Tanja Kanttikoski, Tiina Lukkarinen, Eini Koivisto och Katri Karlsson / 
 Stadin ammatti- ja aikuisopisto
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GEMENSAMT EKO
Handbok för engagerande guidningar och 
rundvandringar på lätt språk i museer

Eko är ett projekt som behandlar social delaktighet inom museisektorn med 
speciellt fokus på att stärka språklig delaktighet och att utveckla guideverksamheten.  

För dig som är intresserad av museernas publikarbete, av att utveckla guidernas 
arbete eller av aktiverande gruppverksamhet i ett museum står denna publikation 
med sin omfattande metodpalett till förfogande. Publikationen är avsedd för 
såväl museer, gruppledare som lärare.


