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FÖRORD

Vi kan tacka inte bara Undervisnings- och kulturministeriet utan 
även coronapandemin för att vi fick en möjlighet att utveckla ett nytt 
koncept för distansträffar som engagerar skolelever. Hela Finland har 
snabbt tvingats lära sig digitala färdigheter, så också museer och skolor. 
Ateneum har sannerligen långa traditioner av samarbete med skolor, och 
skoleleverna är en central målgrupp för hela Finlands Nationalgalleris 
verksamhet. Vårt program som riktar sig till skolor fokuserar på levande 
kontakter i vårt museum, och vi tar emot ett stort antal skolgrupper på 
guidade rundvandringar och i våra konstverkstäder. 

Projektet Mitt Ateneum har tvärtom genomförts helt och hållet 
digitalt, men syftet har också där varit att skapa en genuin personlig 
kontakt med och kring konsten, och framför allt att stärka barnens känsla 
av delaktighet. Vi hoppas att Ateneum och dess konst ska bli bekant för 
barnen och rentav kännas som ”deras egen grej”. 

Den regionala tillgängligheten uppnåddes på ett utmärkt sätt. 
Ateneum besökte skolor ända uppe i det nordligaste Finland: nästan 400 
klasser, dvs. cirka 10 000 barn och deras lärare på olika håll i Finland 
samt även några finska skolor utomlands deltog. En av konceptets 
viktiga styrkor är strukturen: responsen från både lärare och guider 
bekräftade att det var bra med fler än ett enda möte. Eleverna vågade 
ge sig in på livliga diskussioner, de g jorde sig hörda och förde fram egna 
åsikter. Känslan av delaktighet och interaktionens kvalitet studerades 
också i forskningsprojektet MITT Ateneum på Helsingfors universitets 
pedagogiska fakultet. 

Vår projektproducent Inka Yli-Tepsa och våra kunniga guider klarade 
tillsammans med teamet för publikarbete de många utmaningarna med 
glans. Alltid var kontakten inte problemfri, eller en guide kunde ha två 
klasser på sitt ansvar istället för en, men vi klarade det med humor, 
kryssande, gott samarbete och smidighet. En viktig lärdom från hela 
projektet var faktiskt att det är viktigt att ha en nyfiken, öppen, varm 
och uppskattande attityd, lyhördhet och fingertoppskänsla. Det goda 
samarbetet med lärarna g jorde framgångarna möjliga. 

Ett stort tack till vår finansiär Undervisnings- och kulturministeriet 
för förtroendet och stödet under projektets gång. Vårt museum fick 
värdefull kunskap som vi vill utveckla och fortsätta. Vår önskan är att 
många museer och även andra kulturinstitutioner ska bli inspirerade och 
producera sina egna tillgängliga innehåll för våra härliga skolelever. 

MARJA SAKARI
chef för Konstmuseet Ateneum 

”Det jag minns bäst är att kreativitet är viktigt.
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TILL LÄSAREN 

• Använd de metoder som presenteras i guiden. 
• Tillämpa modellen Mitt Ateneum i din verksamhet. 
• Lär dig av våra framgångar och utmaningar.

• Utnyttja tips och färdiga lektionsplaner.
• Studera producenternas och deltagarnas 

mångskiftande synpunkter. 
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Konceptet Mitt Ateneum utvecklades under coronatiden då vi inte visste 
hur länge samarbetet mellan kulturinstitutionerna och skolorna skulle 
pågå på distans. På Konstmuseet Ateneum hade vi snabbt tagit steget in i 
distansvärlden då vi trots begränsningarna ville stå i kontakt med skolorna. 
De distansverkstäder och -guidningar som museet arrangerade fick också 
god respons från skolorna. Den separata finansiering som Undervisnings- 
och kulturministeriet beviljade våren 2021 g jorde det möjligt att utveckla 
verksamheten ytterligare och att utvidga volymen så att också en 
större andel skolelever runtom i Finland kunde stifta bekantskap med 
Konstmuseet Ateneums samlingar. Utöver de kvantitativa målen satte 
projektet upp mål gällande integration, tillgänglighet och lärande.

Redan i ett tidigt skede av planeringen valdes grundskolans årskurser 
5 och 6 till målgrupp. Det främsta skälet till valet var att klasslärare i 
lågstadiet kan arbeta i många steg på ett mångvetenskapligt1 sätt. Å andra 
sidan ansågs kunskaperna och diskussionsförmågan hos elever i femte 
och sjätte klass på tröskeln till puberteten ge goda förutsättningar för att 
verksamheten skulle bli betydelsefull. 

Projektets namn ”Mitt Ateneum” ger en signal om att Ateneum som 
en del av Finlands Nationalgalleri tillhör oss alla – konsten i museets 
samlingar är allas egendom. Syftet var att föra Ateneum nära barnen, 
som om Ateneum var deras. Under distansguidningarna diskuterade vi 
också hurdant museum var och en kunde tänka sig som sitt eget. Samma 
tema upprepades i responsformuläret: I ett hurdant museum skulle du 
trivas speciellt bra? Vad skulle du vilja göra i ett museum? 

”Se på konst, ta bilder, och om jag blir trött vill jag gå till ett svagt 
upplyst rum, sluta ögonen och höra någon berätta om Ateneums 
historia, äta bulla och kex och något salt och dricka vatten, mjölk, 
kakao och saft.” 

PROJEKTET MITT ATENEUM

1   I Utbildningsstyrelsens läroplan för den grundläggande undervisningen i Finland används termen 
mångvetenskaplig, vilket i Sverige motsvaras av ämnesövergripande. 



8

När projektet inleddes förberedde sig Ateneum för att stänga sina 
dörrar på grund av renovering, och den flera år långa utställningen 
Historier inom finsk konst togs ned. Samtidigt planerades en ny 
samlingsutställning. Samlingarna granskades med nya ögon, och man 
funderade på vilka av museets cirka 30 000 verk som skulle lyftas fram. 
Vi funderade till exempel på naturens tid och identitet som centrala 
teman, och började också utveckla projektet Mitt Ateneums innehåll 
utgående från dessa. 

Utöver de teman som steg fram genom konstverken styrdes 
planeringen redan från början också av innehållet i Grunderna 
för läroplanen för den grundläggande utbildningen, liksom av de 
mångvetenskapliga och omfattande principerna för inlärning. 
Man tog även fasta på multilitteracitetens betydelse samt de 
undervisningsmetoder som främjar elevernas funktionalitet. Inspirationsmöte. Till Konstmuseet 

Ateneums hela personal skickades i 
början av projektet en öppen inbjudan 
till ett inspirationsmöte. 

”Ett museum där det skulle finnas t.ex. en hörna för sociala medier och annat smått att göra, 
och gåtor, som till exempel att söka reda på vissa bilder i museet.

PROJEKTET MITT ATENEUM
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Syftet var att åstadkomma ett projekt där inlärningen sker i grupp 
genom att studera konstbilder i en uppmuntrande och godkännande 
atmosfär där alla ska kunna delta utan svårighet. 

För att nå målen samlade vi ihop en multidisciplinär styrgrupp samt 
rekryterade en producent och några guider med konsthistorisk och 
konstpedagogisk bakgrund. På Helsingfors universitet startades i ett 
tidigt skede ett systerprojekt, MITT Ateneum, för att undersöka hur 
delaktigheten och mångvetenskapligheten hade utfallit i verksamheten. 

Projektets syfte 

Bakom projektet Mitt Ateneum ligger museets strävan att stärka barnens 
delaktighet i konst och kultur genom att erbjuda skolorna verksamhet som 
möjliggör upplevelse, tolkning och egna aktiviteter. Uppmärksamhet har 
också fästs vid inkludering, delaktighet, så att till exempel inlärnings- eller 
koncentrationssvårigheter, språklig och kulturell bakgrund, inte skulle bli 
ett hinder för deltagandet. Vi ville bjuda in skolelever med ett budskap 
som talar till dem. 

Med distansutbildning och isolering i gott minne ville vi erbjuda barnen 
meningsfulla och inspirerande möten som skulle stärka lagandan. Ett av 
målen med programmet var att hjälpa barnen att identifiera och lyfta fram 
sina egna och gruppens styrkor.

Ateneums ursprungliga projektmål var att utveckla färdigheterna för 
att göra guidningar på distans och att under planerings-, genomförande- 
och utvärderingsfaserna bygga upp närmare kontakter med skolvärlden än 
tidigare. Redan i ett tidigt skede beslöts att vi skulle studera betydelsefulla 
verk inom den finländska konsten med beaktande av olika läroämnen, 
vilket skulle möjliggöra mångvetenskapliginlärning. Vid planeringen av 
aktiviteterna beaktades även målen för mångsidig kompetens såsom 
multilitteracitet och att växa som människa. Vi ville också stärka 
klasslärarnas konstbaserade färdigheter. 

Genom att göra projektet nationellt ville vi göra kulturarvet mera 
tillgängligt och öka kännedomen om den nationella konstsamlingen 
och Konstmuseet Ateneum. Samtidigt började vi arbeta med en 
verksamhetsmodell som också i framtiden skulle ingå i Ateneums program 
för skolelever, och som dessutom skulle kunna användas av andra museer. 

”Jag skulle vilja vara i rum som liksom är inne i målningen. Alltså att man i rummet skulle 
ha byggt någon bekant målning.



Projektets resultat  

I projektet som inleddes i oktober 2021 skapade vi en verksamhetsmodell 
för museibesök på distans. Under projektets gång deltog cirka tiotusen 
femte- och sjätteklassister med lärare i verksamheten. Totalt uppgick 
antalet träffar mellan guider och skolklasser till 800. Till programmet 
hörde förutom träffarna ledda av en museiguide också tre för läraren 
färdigt planerade lektioner som fördjupade och diversifierade inlärningen.

Mitt Ateneum har också varit ett utvecklingsprojekt för 
guideverksamheten som har engagerat inte bara projektproducenten 
utan också 13 guider på deltid. Under processen fick varje guide stöd 
för sin professionella utveckling. De gemensamma erfarenheterna från 
projektet såsom ökade färdigheter i att använda metoder för delaktighet 
har avspeglats också i museets övriga guideverksamhet.

Under projektets gång skapades en enorm mängd teckningar 
där eleverna berättar om sin egen närmiljö. De klasser som deltog 
i Mitt Ateneum hade möjlighet att lotta ut en teckning till en 
konstverkssamling. Av teckningarna g jordes samlingsverket Mun paikka2 
(Min plats) på webbplatsen Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö. 
(Stiftelsen konstcentret för barn och unga).

2   https://www.artcentre.fi/arkisto/lasten-ja-nuosrten-taiteen-arkisto/munpaikka

”Jag skulle vilja vara i ett museum där det finns mycket information om djur eller dinosaurier 
och målningar av dem.

”Jag tyckte om att det inte var nåt sånt där barnsligt, sånt som att vi sku’ ha varit ettor eller 
tvåor, utan det var mera liksom nästan på allvar.
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MITT ATENEUMS 
VERKSAMHETSMODELL

Programmet Mitt Ateneum är en lärostig i fem steg. Det flerstegsbaserade tillvägagångssättet 
möjliggör en djup konstupplevelse. Eleverna får delta i programmets olika steg på olika sätt: 
ibland lyssnar de på guiden och diskuterar, ibland arbetar de i mindre grupper eller självständigt. 
Verksamhetsmodellen består av digitalt material, förberedda lektioner och guidningar på distans. 

FÖRBEREDELSER

FÖRSTA TRÄFFEN

TECKNINGS-
UTMANING

ANDRA TRÄFFEN VAD LÄRDE 
VI OSS

 Förberedelser i skolan med klassens lärare: 
 Uppmuntran, Ateneums guide presenteras. Superstyrkorna framhålls. 
 LÄNGD 45 MINUTER. 

 Första träffen: Klassen träffar sin guide. Vi lär oss diskutera konst. 
 Vi övar oss i teckning. Träff med Ateneums guide på distans. 
 LÄNGD 90 MINUTER. 

 Teckningsutmaning med klassens lärare, i skolan: 
 Information om tecknandets historia. Eleverna går ut för att teckna. 
 LÄNGD 90 MINUTER. 

 Andra träffen: Ny distansträff med den bekanta guiden från Ateneum. 
Teckningsutmaningens resultat. Diskussion kring en konstbild. 

 LÄNGD 45 MINUTER. 

 Vad lärde vi oss? Med klassens lärare, i skolan. 
 Reflektion över vad eleverna har lärt sig och respons till Ateneum. 
 LÄNGD 20 MINUTER. 

11
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Mitt Ateneums webbmaterial 

På grund av att programmet Mitt Ateneum bestod av flera på varandra 
följande faser, ville vi göra det så lätt som möjligt för lärarna att delta. 
Vi samlade ihop alla nödvändiga uppgifter, instruktioner och material 
på en webbplats. Webbplatsen är uppdelad i ett lärarmaterial och 
en uppgiftssida för eleverna. Enligt den respons vi fått anser lärarna 
att lektionsplanerna har varit tydliga och logiska. Eleverna har också 
uppskattat det webbmaterial som var avsett för dem, och som talar 
direkt till dem. Webbplatsen har blivit en funktionell inlärningsmiljö som 
kopplar samman distansundervisningen och de lärarledda avsnitten till en 
sammanhängande helhet.

Webbmaterialet är utformat för att inspirera och stödja inlärning 
och delaktighet under hela projektet. Videofilmerna med ungdomarnas 
bekanta youtubare för handlingen från en fas till nästa på ett inspirerande 
och lättförståeligt sätt. Webbplatsen är rik på bilder av verk, och också 
guiderna presenterar sig med foton på sig själva och berättar om sina 
favoritverk och sina egna superstyrkor. 

”Det jag kommer bäst ihåg från Mitt Ateneum-programmet är de fina teckningstaktikerna, 
teamslektionerna, att teckna detaljer. Det var, tycker jag, roligt att göra.

INSPIRERANDE DIGITAL INLÄRNINGSMILJÖ 

• Tala direkt till barn och ungdomar.
• Respektera målgruppens egna mediakultur: emojier, youtubare, 

videor, snabbhet …
• Lyft fram människor i bilderna, videorna, med egen röst.
• Inkludera spelglädje. 
• Mera bilder, mindre text. 
• Ta målgruppen på allvar.
• Allt behöver inte vara urenkelt. Utmaningar inspirerar också! 

”Tydliga lektionsdirektiv gav god handledning till att ta fram materialet före lektionen. 
Arbetet i mindre grupper fungerade också på distans på Chromebook. Guiden tog bra 
hänsyn till eleverna under diskussionerna som utgick från eleverna.

MITT ATENEUMS VERKSAMHETSMODELL
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Exempel på lärarens material på webbplatsen. 
 

”Det var roligt att följa med hur proffsen har planerat och genomfört 
programmet. De förberedda lektionerna var speciellt väl genomtänkta.

MITT ATENEUMS VERKSAMHETSMODELL

14

INSTRUKTIONER 
FÖR LÄRAREN Lektionsprogram för Mitt Ateneum  

1.  Förberedelserna görs självständigt i klassen  
2.  Första träffen görs tillsammans med Ateneums guide  
3.  Teckningsutmaningen görs självständigt i skolan  
4.  Andra träffen görs tillsammans med Ateneums guide  
5.  Momentet Vad lärde vi oss? görs självständigt i skolan.  

Förberedelse, lektionsprogram 

Träff 1, lektionsprogram  

Teckningsutmaning, lektionsprogram 

Träff 2, lektionsprogram 

Vad lärde vi oss?- lektionsprogram

Förberedelse, lektionsprogram 

Längd: 45 min   

• I förberedelserna ingår att titta på en video, bekanta sig med guiden och 
göra superkraftsutmaningen. Allt material finns på uppgiftssidan på webben. 

• Klassen förbereder sig självständigt före den första träffen med guiden.   
• Förbered ett A4-ark per elev samt pennor (t.ex. tuschpennor, 

blyertspennor, färgpennor eller kritor). Vidare genomför eleverna en 
superkraftsutmaning på sina egna enheter (en enhet: padda, dator, egna 
mobiler / grupp). 

• Eleverna delas in i grupper på tre eller fyra. Inför diskussionen tittar 
grupperna på instruktionerna och frågorna för superkraftsutmaningen på 
sina egna enheter. Först diskuterar man. Sedan skriver man ner sina egna 
superkrafter på papperet.   

• A4-arken med elevernas superkrafter hängs upp på klassrumsväggen så 
att alla ser dem. Klassen pratar ihop sig om superkrafterna och bestämmer 
vilken som är klassens gemensamma superkraft. 

• Superkraften används sedan i Mitt Ateneum-programmets följande skeden.
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Mitt Ateneum – lektionsplaner 

FÖRBEREDELSER
Projektet Mitt Ateneum körde igång i klasserna med fart redan före 
den första distansträffen med guiden. I webbmaterialet Förberedelser 
bekantade vi oss med Nationalgalleriets samlingsverk, vi såg 
Ateneumbyggnaden och förde eleverna till verksamhetens centrum 
genom utmaningen superstyrkor. Klassen uppmuntrades att fördjupa sig 
i varje elevs egen superstyrka eller kraft, och hela klassens gemensamma 
superstyrka. Vi tangerade tecknandet redan här, även om vi fördjupar oss 
i det först senare. 

”Det jag framför allt minns är superstyrkorna och att teckna dem. 
Det var roligt att ta reda på sina egna superstyrkor.

Den kände och populäre youtubaren Joona Leppälä eller ZoneVD följde med eleverna under olika faser av programmet. 
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Utmaning: superstyrkor! 

MATERIAL
papper, olika slags färgpennor, glitter, klistermärken, tejp enligt smak

SAMTALA I SMÅ GRUPPER
• Vad menas med superstyrka eller krafter?
• Om ni fick välja en sådan superstyrka, vad skulle det vara? 
• Vilken trevlig superstyrka skulle ni ge varandra? 
• Varför kan det vara bra att det i klassen finns olika slags superstyrkor? 

FUNDERA SJÄLV PÅ
• Välj din egen superstyrka. Vad är du bra eller skicklig på, vilken är din 

superstyrka? Om det är svårt att hitta en superstyrka, be din grupp om hjälp. 
Din superstyrka kan vara något du har fått beröm för, men du kan också välja 
en superstyrka som andra kanske inte märker. 

• Skriv ner ett ord som motsvarar din superstyrka på ett A4-papper, stort och 
synligt. Rita en bild och pynta bokstäverna. Du kan använda blyertspenna, 
tusch eller färgkrita. 

HELA KLASSEN
• Häng upp era färdiga superstyrkepapper i klassen så att alla kan beundra 

dem. Välj sedan hela klassens gemensamma superstyrka. Vad är ni bra på 
som team? Häng upp också den superstyrkan. Om ni vill kan ni göra en stilig 
affisch av er gemensamma superstyrka. 

”Jag kommer bäst ihåg hur det var att hitta sin superstyrka eftersom man kan 
utnyttja den var som helst.

MITT ATENEUMS VERKSAMHETSMODELL
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I webbmaterialet har vi medvetet använt mycket konstbilder. 

Redan som ung reste Helene Schjerfbeck ensam 
utomlands för att studera måleri. På den tiden, för 
nästan 150 år sedan, var det inte så lätt för kvinnor att 
få konstutbildning och uppskattning som yrkeskonstnär. 
Men Helene gav sig inte och hon är fortfarande en av de 
mest omtyckta finländska konstnärerna. När man tittar på 
Helenes målningar kan man ana att hon hade en känslighet 
i sitt seende och avbildande av människor. 

Vilka superkrafter tror du att Helene Schjerfbeck hade? 

Superkrafter hos 
konstnärerna på Ateneum 
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TECKNINGSUTMANING 

Något vi starkt ville betona i M itt Ateneum-verksamheten var elevernas 
eget konstnärliga arbete. Enligt tidigare erfarenhet kan man bra leda 
konstverkstäder på distans, men när det gäller själva arbetet är guidens 
roll ganska liten. Guidens närvaro är viktigast när vi skapar kontext 
och mål för vårt arbete, presenterar den teknik och det material vi ska 
använda, samt senare när deltagarnas verk diskuteras. 

Vi beslöt därför att i Mitt Ateneum dela upp det skapande arbetet, 
dels i steg som leds av guiden och dels i elevernas arbete som leds av 
läraren. Då kunde klassen lämna distansträffen och gå ut i det fria 
med läraren. Teckningsutmaningen presenterades och handleddes på 
webbplatsen. ZoneVD körde igång på sitt inspirerande sätt och föregick 
med gott exempel genom att modigt ta itu med arbetet. Utöver videon 
g jordes förberedelser då gruppen fick studera olika teckningar från 
Nationalgalleriets samling. I teckningsutmaningen återgick vi igen till 
superkrafterna som kan användas för att skapa något, och i samband 
med hur vi arbetade med begreppet samling. Teckningarna granskades 
som klassens egen konstsamling, och från varje klass skickades också 
en teckning till Mun paikka/Min plats som upprätthålls av Stiftelsen 
konstcentret för barn och unga och ingår i ett webbkonstverk.3 

3   https://www.artcentre.fi/arkisto/lasten-ja-nuorten-taiteen-arkisto/munpaikka

Teckningens historia är lika lång som människans historia. Hällristningar och grottmålningar hör till de äldsta bevarade tecknen och bilderna 
som g jorts av människan. De allra äldsta går tillbaka till förhistorisk tid. Många av dessa har bevarats på skyddade ställen som Lascauxgrottan 
i Frankrike och Altamiragrottan i Spanien. Även i Finland hittar man hällmålningar, till exempel i Astuvansalmi i Södra Savolax.  

Teckning är i hög grad en linjekonst. Man kan mycket väl kalla teckning för grunden i konsten, och undervisningen på många konstskolor har 
traditionellt baserats på teckning. Teckning har genom historien varit och är fortfarande en viktig del av konstnärernas arbetsprocess och 
planeringsarbete. På 1800-talet blev teckning en egen konstart.  

Vid sidan av de traditionella ritverktygen som kol, blyerts- eller färgpennor, kritor och papper har vi nu också digitala ritverktyg som smarta 
telefoner, tabletter samt ritplattor och ritprogram för datorn.  

För teckningen används 6B-blyertspennor och papper. Dessutom kan teckningarna färgläggas med klassens egna färgpennor. Pappersarken 
fästs på underlagen. Vi beger oss ut för att skissa och sedan rita färdigt bilderna i klassrummet.

Målet är en gemensam teckningssamling. Vi går ut i närmiljön för att samla på föremål genom att teckna.   

• Innan ni börjar teckna kan ni ägna några minuter åt att titta på och observera den närmaste omgivningen. “Var befinner jag mig just nu?”  
• Ni kan göra de uppvärmningsövningar som ni g jorde tillsammans med guiden på första träffen.  
• Kom ihåg att var och en tecknar på sitt sätt. Det finns inte ett enda rätt sätt att teckna på. Det viktigaste med den här uppgiften är att 

testa och utforska.  
• Tänk på era superkrafter. Med dem letar ni efter saker att teckna i närmiljön. (Om superkraften t.ex. är förmågan att lyssna kan ni 

teckna det som ni hör. Om superkraften är styrka kan ni låta den komma till uttryck genom kraften i linjen eller föremålet som ni 
tecknar.)   

• Varje elev letar efter ett motiv att teckna. Man kan teckna av hela platsen eller välja ut detaljer. Till slut kan man välja en färg, med 
färgpenna, som lyfter fram en detalj i teckningen som känns viktigt för en själv.   

• Elevernas teckningar sätts upp på klassrumsväggen så att alla kan se dem. På nästa träff tittar vi på teckningarna och går igenom dem 
tillsammans med guiden.  

• Det är viktigt att allas teckningar och bildval respekteras.  

Webbkonstverk: Min Plats

• Av Mitt Ateneum-teckningarna gör vi ett landsomfattande samlingsverk för Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiös webbplats 
(Stiftelsen konstcentret för barn och unga, endast på finska och engelska): https://www.artcentre.fi/arkisto

• Varje klass som är med i Mitt Ateneum har möjlighet att delta med en teckning till samlingen. Klassen väljer genom lottdragning vilken 
teckning som får deltaga.

•    Läs mera om teckningsutmaningen i instruktionerna för läraren.
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Tips inför teckningsavsnittet 

• Studera några teckningar från Nationalgalleriets samling innan ni börjar 
teckna. Sökordet kan vara teckningar: https://www.kansallisgalleria.fi/sv/

• Diskutera konstbilderna: Vad händer i den här bilden? Finns det likheter i 
bilderna – på vilket sätt är de olika? Lägg märke till linjer och ytor. Hur har 
tecknaren använt sitt ritstift, t.ex. blyerts eller tusch? Vad kan ni berätta om 
stämningen i bilderna? Finns det en berättelse i dem? 

UPPVÄRMNINGSÖVNING

MATERIAL: papper, en mjuk blyertspenna (t.ex. 6B) och färgpennor
• Uppvärmning inför teckningsuppgiften (10 min)
• Läraren eller gruppledaren läser uppvärmningsuppgiften högt steg för steg, 

och deltagarna tecknar enligt instruktionerna
 • Slut ögonen och känn på din egen hand. Känn på handens konturer och 

hudens yta.
 • Ta pennan i handen och prova olika grepp, teckna på pappret. Flytta 

pennan mellan höger och vänster hand. Teckna medan du håller pennan i ett 
lätt grepp högt uppe. Håll i pennan snett liggande i handen. 

 • Prova på olika mörkhetsgrader, tryck pennan lätt eller hårt mot pappret. 
 • Dra pennan över pappret och rita olika spår: känsliga, kraftiga, snabba, 

hala linjer. Eller ta inspiration från djurvärlden och teckna spår efter en orm, 
björn, loppa, groda och svala.

UT OCH TECKNA!

• Innan du börjar teckna det du ser, använd några minuter till att se dig 
omkring och iaktta din omgivning.

• Kom ihåg att alla tecknar på sitt sätt. Det finns inte något enda riktigt sätt. I 
den här uppgiften är det viktigaste faktiskt att experimentera och undersöka. 

• Börja med att använda ett kopieringspapper eller liknande för experiment 
och uppvärmning. 

• Välj sedan ett visst motiv för din teckning, det kan vara ett landskap eller 
någon liten detalj. 

• Slutför vid behov teckningen i klassrummet. 
• Välj som avslutning en färg med vilken du lyfter fram detaljer i teckningen. 
• Teckningarna hängs på klassrummets vägg så att alla kan se dem. Det är 

viktigt att alla teckningar beundras. 
• Ni kan tillsammans granska hela klassens teckningar och fundera på om ni 

hittar gemensamma detaljer eller teman i dem. 
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VAD LÄRDE VI OSS?

I programmets sista avsnitt: Vad lärde vi oss? repeterade youtubaren 
ZoneVD inlärningens olika steg och berättade vad eleverna kunde göra 
som avslutning. På webbplatsen finns en frågesport där eleverna har en 
möjlighet att på nytt gå igenom programmets innehåll. Frågesporten kan 
göras individuellt på elevernas egna enheter, i mindre grupper eller av hela 
klassen tillsammans. Dessutom bad vi deltagarna svara på en kort enkät 
och ge respons på programmet. Syftet med det sista avsnittet var att 
reflektera över vad eleverna själva och gruppen hade lärt sig under Mitt 
Ateneums olika avsnitt. 

”Det jag minns bäst är när vi skulle teckna något/ett landskap, och där framhäva vår egen 
superstyrka. Det var utmanande men kändes fint, jag lyckades till slut ganska bra där.

”

Projektet Mitt Ateneum presenterades på Ateneums renoveringsvägg medan renoveringen ännu pågick i museet. 
På bilden syns Inka Yli-Tepsa och Mari Jalkanen

MITT ATENEUMS VERKSAMHETSMODELL
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Distansträffar 

I programmet Mitt Ateneum ingår två träffar där en av Ateneums guider 
leder verksamheten på distans. En förutsättning för att distanskontakten 
ska lyckas är att interaktionen mellan guide och skolklass fungerar, och 
därför är det bra att guiden och eleverna träffas mer än en gång. Inför 
den andra träffen känner de redan varandra. Den förhållandevis passiva 
inledningen, där klassen följer guiden på skärmen, bryts av varierad 
aktivitet som får eleverna att röra på sig, rita och diskutera. Under 
träffarna arbetar klassen tillsammans och indelas i mindre grupper. Ibland 
kan var och en också fokusera på sina egna tankar och eget arbete. Vid 
ett traditionellt museibesök rör man till exempel naturligt på sig, men 
när vi utformade våra distansmöten var vi särskilt uppmärksamma på att 
variera aktiviteterna.

Ateneum och guiden har blivit bekanta under förberedelserna före 
den första träffen. Klasserna har fått sina paket med teckningspapper, 
kvalitetsblyertspennor och några konstkort. Konstkorten på väggen 
i klassrummet har påmint eleverna om de kommande träffarna, och 
pennorna kommer till användning under den första distansträffen. Före 
de guidade teckningsövningarna talar vi om hurdant ”mitt museum” är, 
får en översikt över Ateneums historia, och eleverna berättar för guiden 
om sina och klassens superkrafter. Under den första träffen hinner vi 
också tala om vårt nationallandskap och om landskap som är bekanta för 
barnen, och vandra längs konststigen i webbmaterialet på elevernas egna 
mobila enheter. Under den andra distansträffen använder sig guiden av 
metoden diskuterande bildgranskning vid konstverken. Dessutom går vi 
tillsammans med guiden igenom de teckningar som eleverna har g jort 
mellan träffarna. Teckningarna granskas som samling och separat. I det 
här skedet hörs och ses varje barn, och alla teckningar granskas med 
uppskattning. Guiden påpekar att hela klassens teckningar tillsammans 
bildar en fin samling som speglar klassens superkrafter och som innehåller 
en mängd olika detaljer och gemensamma teman.

”

”Det jag minns bäst är när Ateneums guide kommenterade mitt arbete. Jag kommer 
ihåg det för att man i allmänhet inte koncentrerar sig så noga på arbetena, och det var 
fantastiskt att få kommentarer av ett proffs.

Elever presenterar sina teckningar 
för guiden.
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GUIDENS VÄGLEDANDE MANUS 

Under distansträffarna följer guiden ett manus som har utarbetats i 
samarbete med olika experter. Ur guidernas synvinkel har deltagandet 
i manusprojektet varit en del av förberedelserna för att möta femte 
och sjätteklassisterna på ett åldersanpassat sätt. Manuset utgör ett 
ramverk för de guidade turerna och innehåller en lektionsplan, nödvändig 
information och de metoder som ska användas. Vi har också inkluderat 
tips och alternativ med tanke på olika situationer för att göra det lättare 
för guiden att skräddarsy handledningen enligt klassens önskemål, 
behov och situation. Manuset har bearbetats fortlöpande alltefter de 
erfarenheter och den respons vi har fått. 

Under manuskriptfasen fanns det enorma mängder kunskap om 
Konstmuseet Ateneum, dess historia och samling. För att guiderna inte 
ska behöva bära så stora mängder fakta i huvudet har vi valt ut användbart 
material och organiserat det på ett logiskt och följdriktigt sätt. Manuset 
har gett guiderna vägledning i hur mycket information som ska ges 
i förhållande till hur mycket eleverna ska vara aktiva och diskutera. 
Guiderna har också uppmuntrats till att ta upp svåra frågor, och därför 
har vi under manusfasen förberett hur man kan prata med eleverna 
om sådant. Svårare begrepp har förklarats färdigt och materialet har 
bearbetats till lätt språk tillsammans under utvecklingsmötena. 

MITT ATENEUMS VERKSAMHETSMODELL
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VIDEO SOM STÖD FÖR HANDLEDNINGEN 

En av Konstmuseet Ateneums grundpelare i publikarbetet är bildkonst-
pedagogik. I museets konstverkstad, och under de senaste åren också 
som distansverkstäder, har museibesökare fått ta del av engagerad och 
högkvalitativ handledning i olika tekniker. Samma möjlighet ville vi också 
erbjuda i programmet Mitt Ateneum. Tidigare har det visuella arbetet 
letts av konstpedagoger, men den här gången deltog guider specialiserade 
på konsthistoria eller drama som metod, men för vilka visuellt arbete eller 
hur sådant handleds var obekant. Vi löste utmaningen genom att göra 
en teckningsvideo som stöd för handledningen. Den visade sig verkligen 
fungera och blev en omtyckt del av programmet. 

Teckningsvideon visade sig ha många fördelar. För det första var det 
lätt att presentera tekniker så att alla kunde se. Vi behövde till exempel 
inte någon separat kamera för att filma en tecknande guide. Videon gav 
en modell som inte fokuserade på skicklighet, utan uppmuntrade till 
experiment och utforskning av blyertspennans möjligheter. Eftersom 
videon finns på webbplatsen kan klasserna återvända till den när som 
helst igen. Videon har inget ljudspår, utan guiden kunde förklara nästa 
steg i egen takt. Videon kunde också pausas för att passa elevgruppens 
behov, eller man kunde se ett avsnitt flera gånger. Genom videon lärde 
sig eleverna snabbt att greppa pennan på olika sätt, valörer, skuggningar, 
samt de första stegen mot observationsteckning. Detta var ett reellt prov 
på ”learning-by-doing”, då eleverna själva ritade och experimenterade 
enligt videons instruktioner.

”När vi övade oss att 
teckna på olika sätt fanns 
det fyra olika ställen vi 
tecknade på. Det tycker 
jag att jag minns bäst 
eftersom det faktiskt 
var en kul grej, det var 
riktigt roligt att göra, 
och mycket intressant 
att veta hur konstnärer 
på riktigt gör konst, och 
hur olika man kan hålla i 
pennan när man tecknar.

NÅGOT FÖR DISTANSUNDERVISNINGENS PLANERARE ATT TÄNKA PÅ

• På vilka olika sätt kan deltagarna komma igång? 
• Kan gruppen röra på sig och använda sin kropp? 
• Tränar vi någon färdighet? 
• Hur stor del av taltiden använder guiden? 
• Hur kan alla föra fram sin åsikt? 
• Kom ihåg chatten, små grupper, tummen-upp-omröstning och gemensamma diskussioner. 

Respektera också en tystare deltagare! 
• Vilken roll har de vuxna handledarna som deltar i distansguidningen? 
• Vilken typ av teknisk rådgivning behöver deltagarna, t.ex. gällande mötesplattform, 

ljudåtergivning eller projektion? 



INTERAKTION OCH DISTANSKONTAKT 
UNDER GRUPPHANDLEDNINGEN 

Rutan fylldes av en mjukissäls leende ansikte. En elevröst i bakgrunden 
berättade att det var klassens maskot, och att den hette ”Kimi Räikkönen enligt 
Kimi Räikkönen”. Vi samtalade en stund om sälen Kimi Räikkönens olika öden 
och dess uppgift i klassen. Nästan alla hade något att säga om Kimi. Senare slog 
det mig hur fin vår sammankomst hade varit. 

Att undervisa en hel klass på distans är inte alltid lätt. Kontakten bryts, 
bilden försvinner och den egna rösten ekar i öronen. Det är stor variation 
på apparaternas och användarnas nivå. En del skolor går ännu i barnskorna 
beträffande digitalisering medan andra är inkörda sedan länge. Man kan inte 
förbigå tekniken i en guidning som sker på distans, eftersom tekniken utgör en 
väsentlig del av upplevelsen. 

Kimi Räikkönens spontana uppenbarelse i rutan var en gest med vilken man 
ville berätta för mig om något som var viktigt för eleverna själva. Det var också 
en bytesaffär. Strax innan hade min hund Kärtty visat sig i rutan för att hälsa på 
eleverna. Den var en stund i min famn nära den bärbara datorns kamera och såg 
på eleverna på skärmen. Eleverna var roade. 

Kimis och Kärttys besök g jorde att avståndet försvann och situationen blev 
till ett verkligt möte, ett möte där man träffas ansikte mot ansikte, eller nos 
mot nos, och där man faktiskt kan smeka den andras päls. 

LAURA NISSINEN, guide, Mitt Ateneum
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Guiden sovit dåligt natten innan? – Check – Femteklassisternas lärare sjuk 
hemma, i klassen står en oerfaren vikarie? – Check – Istället för ett videosamtal 
är över tjugo elever uppkopplade med sina egna apparater? – Check – 
Mikrofonerna gör att det blir rundgång, dålig hörbarhet? – Check – Alltför 
många katastrofelement under distansguidningen Mitt Ateneum? – Check. 

”Vänligen stäng av mikrofonerna för att undvika rundgång. Kan ni höra mig? 
Finns det förutom era egna apparater högtalare i klassen från vilken ljudet 
hörs?” 

Det blir en stapplande inledning på distansträffen. Jag hoppas att 
cirkellysrörets brutala ljus inte avslöjar att stressen gör att det bildas 
svettmönster på min skjorta. Jag föreställer mig plötsligt att en lampa tänds 
ovanför mitt huvud och att jag löser problemet med kommunikationen. 

De här digifödda femteklassisterna har ju förstått Teams chattfunktion före 
mig. I samarbetsplattformens samtalsfönster framför mig ser jag memorerade 
museibesök där vi dyker in i insjölandskap från början av 1900-talet, vandrar 
längs en väg målad med palettkniv av Elga Sesemann, och kommer dit 
för att berätta om våra egna superkrafter. Sinne för humor! Mod! Iver! 
Idrottsmannaskap! Uppmuntran! Empati! 

Det vi har att säga komprimeras till smarta emojier – med en O-formad mun 
förvånar vi oss över klasskamraternas syn på konstverken, vi skrattar åt en rolig 
tolkning med tårar i ögonvrårna. Vi visar tummen upp, ler, applåderar, ögonen 
tindrar som stjärnor! Ferdinand von Wrights ludna lantrasgris tas emot med 
en emoji som slickar sig om munnen, slurp! Men när jag berättar att grisrasen 
är utdöd och inte mera finns här på jorden, uttrycker någon sin sorg med ett 
tårdrypande ansikte. 

Framtiden finns hos ungdomen, konstaterar jag, och känner hur mitt 
mindreäntre slår. 

ANTTI SOLIN, guide, Mitt Ateneum
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FLEXIBILITET OCH LYHÖRDHET
När distansundervisningen i och med pandemin blev etablerad som 
undervisningsmetod grubblade många lärare i olika konstämnen på hur det skulle gå 
att berätta om eller uppleva konst.

Jag arbetar som distansguide på Finlands Nationalgalleri, och min oro för hur 
en guidning skulle fungera utan att jag själv är fysiskt närvarande avtog snabbt. Att 
undervisa på distans känns idag lika naturligt som det är att röra sig i ett klassrum. 
Tekniken har utvecklats snabbt, och lärarna har på ett beundransvärt sätt tillägnat sig 
den. Ibland känns det som om jag själv kryssade bland eleverna när deras lärare går 
med sin pekplatta i klassen. Det förefaller som om det var naturligare för de unga 
att ta kontakt virtuellt. Barns och ungas förmåga att anpassa sig och kasta sig in i 
nya situationer berör mej starkt. Elevernas nyfikenhet på teknologi är till stor hjälp. 
Numera stöter man sällan på problem i distansarbetet, men om så sker är eleverna ett 
värdefullt stöd för läraren. De både hjälper läraren och stöder varandra. 

Före projektet Mitt Ateneum arbetade jag några terminer som handledare för 
andraklassister på Museet för nutidskonst Kiasma. Under det första året övergick vi 
till virtuell guidning med en gång. Arbetet gav mig en värdefull inblick i det språng 
som togs inom teknologin. I båda projekten var det viktigt att man i verkstäderna 
lyckades få god interaktion mellan elever och guide, vid sidan av att man såg på 
konstverksbilder tillsammans. I båda dessa verkstäder producerade eleverna verk som 
vi gick igenom tillsammans. För detta krävdes såväl tekniska egenskaper som också 
flexibilitet och lyhördhet av alla parter. Det virtuella avståndet försvann snabbt när 
jag kunde överföra elevernas arbeten till en stor skärm, granska dem noggrant och 
finkänsligt. Också min egen inställning har utvecklats. Jag blir inte längre så stressad 
om kontakten bryts för ett ögonblick. Varje situation finner sin lösning. 

Den virtuella kontakten har kanske också sänkt tröskeln för inlärning och 
experimenterande hos eleverna. I verkstaden ingår till exempel en liten uppgift 
där eleverna ska föreställa en skulptur. Jag vill påstå att det är lättare för eleverna 
att genomföra den på skärm än inför en betraktare som står i klassrummet. 
Distansundervisningen har alltså enorm potential också ur en psykologisk synvinkel. 
För ungdomar som är vana vid att på sin fritid agera framför en skärm kan det vara 
naturligare att tala till kameran. 

Distanskontakt betyder också bättre nåbarhet. För mig har det varit fantastiskt att 
undervisa på så många orter samma dag. Pandemin har i själv verket också medfört 
något gott: distanskontakter som har öppnat fönster åt alla håll. Jag har äntligen 
kunnat studera vid sidan av mitt arbete då jag har kunnat följa med föreläsningar vilken 
tid på dygnet som helst. Konsten har dessutom den gräsliknande egenskapen att den 
kan växa och bli en äng nästan var som helst: genom asfalt, i digital miljö, oavsett dålig 
hörbarhet. 
AURA NURMI, guide, Mitt Ateneum 
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Mångvetenskapligt lärande i projektet

I programmet har vi beaktat målet för mångvetenskapligt inlärningspaket 
enligt Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014).4 
Här avses ett holistiskt och fenomenologiskt sätt att tänka som syftar 
till att förstå olika fenomen eller teman över de olika ämnesområdenas 
gränser och i samspel med varandra. Mångvetenskapliglärande gör det 
lättare att förstå sambanden och kopplingarna mellan olika företeelser 
och fenomen. 

I programmet Mitt Ateneum finns innehåll från många ämnen såsom 
modersmål, bildkonst, slöjd, historia, religions- och livsåskådningskunskap, 
omgivningslära med mera. Frågorna behandlas som en helhet, och 
eleverna kan använda sina tidigare kunskaper och färdigheter på 
olika sätt. Programmet ger klassläraren möjlighet att bygga upp ett 
mångvetenskapliginlärningspaket.

Mångsidig kompetens i projektet 

När vi funderade på vad vi ville ge barnen insåg vi snabbt kopplingen 
till de mål som ställs i Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen. Mångsidig kompetens fokuserar på att växa som människa 
och medborgare. Det innebär att förvärva färdigheter för att integrera 
med andra människor, ha inflytande och främja vårt eget välbefinnande. 
Den mångsidiga kompetensens delområden är också teman som löper 
genom programmet Mitt Ateneum. 

De metoder som används i programmet, alltså diskuterande 
bildgranskning och observationsteckning, fokuserar på att stödja 
barnens tänkande och inlärningstekniker samt att göra det möjligt för 
dem att själva delta och påverka. Genom att göra eleverna bekanta 
med Ateneums historia samt med begreppen museer och samlingar i 
allmänhet växer deras kulturella kompetens. I programmets olika faser 
övar sig eleverna i interaktion och i att uttrycka sig. De får också använda 
sig av multilitteracitet till exempel när de granskar konstbilder, läser olika 
slags texter och följer med rörliga bilder. 

KOPPLING TILL 
SKOLUNDERVISNINGEN

4  https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/grunderna-laroplanen-den-grundlaggande-utbildningen 27
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Distansprogrammet ger barnen en möjlighet att utveckla sina 
färdigheter inom informationsteknologi. Under programmets olika faser 
får eleverna delta från sina egna enheter, och en del av uppgifterna 
påminner om spel. Att identifiera superkrafter är starkt kopplat till att 
kunna ta hand om sig själv och vardagliga färdigheter. 

”Vi lärde oss bland annat multilitteracitet, bildtolkning, lagarbete, känslomässiga färdigheter 
och interaktionsförmåga, identifiering av styrkor och mycket mer. I sanning ett program som 
omfattade såväl mångvetenskaplig som mångsidig kompetens. Tack.

”Programmet fungerade speciellt bra då bildkonstinnehållet behandlades i sjätte klassen 
(t.ex. valörer). Multilitteraciteten spelade också en viktig roll (granskandet av konstbilder).

”Det var roligt att lägga in sin egen styrka i arbetet. Min styrka var fantasi så jag la’ dit 
en så’n där orch.

Bilden av mångsidig kompetens blev hela Mitt Ateneum-programmets ryggrad.
Bild: Utbildningsstyrelsen.

KOPPLING TILL SKOLUNDERVISNINGEN
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Multilitteracitet 

Med multilitteracitet avses behandling av information med olika 
hjälpmedel i olika former, omgivningar och situationer. Multilitteraciteten 
utvecklar kritiskt tänkande och inlärningsfärdigheter samt förmågan att 
reflektera över etiska frågor i en kulturellt mångfacetterad värld.5 

Projektet har gett eleverna en mängd olika typer av läsmaterial, bland 
annat rörliga bilder, konstbilder, instruktionstexter, beskrivande texter, 
fotografier och interaktiva spelliknande aktiviteter. Deltagarna har arbetat 
med dessa olika texter, ibland projicerade på duk i klassrummet, ibland 
på sina egna enheter, antingen i små grupper, i par eller individuellt. 
Guiderna och de digitala övningarna har uppmuntrat eleverna till många 
samtal. Under distansundervisningen kunde konstbilderna också diskuteras 
skriftligt, och eleverna har uppmuntrats till att använda chatten när de 
diskuterade tillsammans. Programmet möjliggör små inlärningsprocesser. 
Eleverna har till exempel komprimerat sin egen superstyrka till ett ord. 
Observationsteckning har också varit en process av övning, planering och 
slutförande.

Styrkebaserad pedagogik

Ett viktigt tema i programmet Mitt Ateneum var elevernas egna och 
klassens styrkor. Identifiering av styrkor har varit en övergripande 
intervention i hela programmet. En intervention definieras här som en 
åtgärd som syftar till att påverka en individs eller en grupps beteende. 
Syftet med superstyrkeutmaningen är att stödja barnens självkänsla och 
självmedvetenhet samt att stärka gruppens respektfulla och positiva 
samspel.

De styrkor som eleverna har identifierat hos sig själva och andra visas 
på väggen i klassrummet så att man kan återgå till dem senare. Ofta har 
hela klassens styrkor varit humor, laganda, sportslighet och kreativitet. 
Under inledningsfasen har projektets guider och en för eleverna bekant 
youtubare gett en modell för att namnge sin styrka, men också exempel 
på konstnärers självporträtt har presenterats med hjälp av superstyrkor. 
Guiderna har påmint eleverna om superstyrkorna när de har granskat 
konstbilder och tagit sig an teckningsutmaningen samt uppmuntrat dem 
att utnyttja styrkorna. Också lärarnas styrkor har identifierats med hjälp 
av superstyrkeutmaningen. Superstyrkeutmaningen har över lag höjt den 
positiva och glada stämningen under distansträffarna och förhoppningsvis 
också därefter. 

5  Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen



SYNPUNKTER PÅ STYRKEBASERAD PEDAGOGIK

Välbefinnandet hos barn och unga väcker diskussion i denna postpandemiska 
tid. Barn och ungdomar kan inte undgå att höra den oro som ligger i luften, 
man kan höra också skarpa röster i vårt samhälle där minderåriga samtidigt 
banar sin väg mot vuxenlivet. De senaste årens händelser har fått allt fler att 
känna utanförskap, ensamhet och hopplöshet inför framtiden. Köerna till 
mentalvårdstjänster är långa, och bristen på resurser syns också i skolorna. 

Man kan arbeta för att barn och unga ska återfå sin känsla av trygghet inom 
sammanslutningar som är viktiga för dem. Möjligheten att uppleva delaktighet 
och vi-anda med likasinnade ger styrka under osäkra tider. I projektet Mitt 
Ateneum har vi velat öka varje elevs möjlighet att se sin egen personlighet som 
en resurs, att vidga tankeförmågan och att tillsammans glädjas över nya idéer, 
upptäckter och kreativitet. Forskningen har visat att inlärning som baserar sig på 
styrketänk och god iakttagelseförmåga ökar välbefinnandet hos barn och unga 
och ökar resiliensen, det vill säga förmågan att utstå motgångar i livet. När barn 
och unga får uppleva delaktighet stärks deras tro på framtiden och på deras egna 
möjligheter att påverka. 

Styrkebaserad pedagogik är ett tankesätt som bygger på teorin om positiv 
psykologi och syftar till att skapa ett nytt sätt att bemöta barn och ungdomar. 
Att påpeka misstag och brister är känt för att ha en negativ inverkan på 
självuppfattningen, motverka optimism och öka jämförelser med jämnåriga. 
Även det finländska skolsystemet har en lång tradition av denna typ av fostran, 
men tiderna förändras och man förstår nu bättre hur viktig den är för hela livet. 
I den styrkebaserade pedagogiken lär eleverna känna sig själva och varandra 
genom sina egna styrkor och utvecklingsområden. När man i klassen talar om 
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styrkor stärks förmågan att inte bara acceptera sig själv utan också att acceptera 
mångfald och vars och ens rätt att vara sig själv. Lärandet ger barn och unga 
möjlighet att lyckas inom sina styrkeområden, och respons utgör en viktig del 
av den styrkebaserade pedagogiken. Responsen ges av lärare, tränare samt av 
kompisar i skolan och inom fritidsaktiviteterna. Respons som kommer utifrån, 
både negativ och positiv, blir till ett inre mantra enligt vilket människor agerar 
också som vuxna. Om omgivningen visar tilltro till barnets och den ungas 
förmåga att agera, lösa problem och göra val, börjar den tanken leva också i 
barnet eller den unga själv. Kvaliteten på det interna mantrat är viktig, eftersom 
kritik och uppmuntran verkar i motsatt riktning. 

De vuxna är en annan viktig pelare i barnens och ungdomarnas liv. Viktiga 
vuxna finns i hemmet, dagvården, skolan och inom fritidsaktiviteterna. Även om 
goda kamratrelationer är värda mer än guld för barn och ungdomar behöver de 
också vuxna. Vuxna som är trygga, sätter gränser och som har ett känsligt öra 
och öga för när de behövs. Vuxnas förmåga att tala om känslor, lyssna och att 
undvika att föregå och veta för den andras del hjälper barn och unga att utveckla 
sina egna känslomässiga färdigheter och öka sin kunskap om hur det är att vara 
människa. Att känna igen och tala om känslor som uppstår inom en själv och 
att uttrycka dem genom konst spelar en viktig roll i elevernas arbete i projektet 
Mitt Ateneum. Tuffa tider kräver mjuka medel som styrs av mänsklig vänlighet 
och omtanke. 
 
MARJUKKA PUUSTINEN, 
speciallärare, barn- och ungdomspsykoterapeut, medlem i styrgruppen för Mitt Ateneum  
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VILLE VALLGREN (1855–1940) 
Eko, 1887 
sten, marmor 153 x 65 x 62 cm
Ateneum © Finlands Nationalgalleri 
Photo: Yehia Eweis



Delaktighet i projektet Mitt Ateneum

Projektet Mitt Ateneum stärker barnens delaktighet i bildkonsten. De 
metoder som används i verksamheten såsom klarspråk, diskuterande 
bildgranskning, observationsteckning samt styrkebaserad pedagogik 
stöder syftet. Projektets programutformning har styrts av ett 
inkluderande och kulturkänsligt tänkande. Projektet stöder möjligheterna 
för alla slags elever att delta. I programmet beaktas mångfald, olika 
lärande samt elever med olika språklig och kulturell bakgrund. 
Elevernas aktiva medverkan står i centrum, och det elevcentrerade 
tillvägagångssättet tar hänsyn till barnens egna erfarenheter och den 
miljö där de verkar. 

I programmet träffade samma guide gruppen två gånger för 
att garantera kontinuitet och en trygg miljö. Vi valde metoder för 
programmet där delaktighet och funktionalitet stod i centrum. De 
viktigaste är Visual Thinking Strategies, lätt språk, styrkebaserad 
pedagogik och gestaltningsteckning. Deltagandet var ofta baserat på 
diskussion, och programmet byggde på olika sätt att delta i diskussionen. 
När arbetet skedde parvis behövde eleverna till exempel inte alltid 
föra fram sin åsikt inför hela klassen. Ibland fördes diskussioner 
tillsammans, ibland i mindre grupper, och ibland uppmuntrades eleverna 
till att använda chatten. Att alternera mellan individuellt arbete och 
grupparbete gav också rytm och variation i arbetet. Inlärning och 
deltagande uppmuntrades inte bara genom diskussion, utan också genom 
olika aktiviteter och spel. Vid flera tillfällen i programmet fick eleverna 
möjlighet att välja till exempel vilken konstbild som skulle granskas. Under 
teckningsutmaningen fick eleverna metoder och material, men också stor 
valfrihet. 

OM DELAKTIGHET OCH 
INTERAKTION I PROJEKTET

”Jag anser att elevernas delaktighet som konstproducenter och uttolkare förverkligades 
i samarbete med Ateneum.
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Interaktion på distans, möjligheter och utmaningar 

Distansguidningarna och -verkstäderna har g jort det möjligt för 
Konstmuseet Ateneum att träffa människor från olika delar av Finland. 
Många skolor kan ha nytta av distansdeltagande också efter pandemin, 
särskilt om det inte finns något konstmuseum eller -galleri i hemtrakten. 
Under distansträffarna kan man stöta på tekniska utmaningar, bland 
annat på grund av ljudåtergivningen. Ibland kan distansträffar också 
kännas tröttande, och därför är det särskilt viktigt att se till att 
deltagandet delvis sker genom barninriktade aktiviteter och lekar. I 
programmet Mitt Ateneum har interaktionen inte enbart skett mellan 
guide och elevgrupp. Programmet är utformat så att det också främjar 
interaktion mellan eleverna. 

I projektet har Mitt Ateneums guider tagit sig an att guida på ett 
nytt sätt, vilket har bjudit på alldeles nya möjligheter och utmaningar. 
Guiderna har därför fått tid att parvis öva sig i att guida på distans. Vi 
har också övat distansguidning tillsammans med flera pilotklasser. Tack 
vare försöken har vi fått omedelbar respons och förslag till förbättringar 
av elever och lärare, samt erfarenhet av klasser med olika utrustning och 
olika sätt att arbeta. 

HELSINGFORS UNIVERSITETS UNDERSÖKNING 

Helsingfors universitet har inlett ett forskningsprojekt MITT Ateneum – delaktighet och mångsidig 
kompetens, ett samarbete mellan skola och konstmuseum (2021–2024). Forskningsmaterialet består 
av projektet Mitt Ateneums verksamhet samt lärarnas och elevernas respons. Universitetets 
forskare har följt med programmet redan från planeringsskedet (se bilaga).

”Projektet Mitt Ateneum är mångsidigt, funktionellt och lärande. Eleverna deltog ivrigt, 
och samspelet med guiderna är omedelbart. Eleverna gjorde teckningarna som ingår i 
projektet koncentrerat och med beaktande av detaljer.

”Att teckna detaljer, för man fick själva välja vad man ville teckna.

OM DELAKTIGHET OCH INTERAKTION I PROJEKTET
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Tydlig interaktion i projektet 

Det är guidens uppgift att ge deltagarna exempel på uppskattande 
och godkännande interaktion. Med hjälp av ett tydligt språk och aktivt 
lyssnande ser guiden till att alla kan följa med undervisningen. Genom 
att uttrycka sig sensitivt försäkrar sig guiden om att ingen känner 
utanförskap. Syftet med samtalsmetoden är att skapa en atmosfär där 
alla vågar och vill delta i att utforska konstverket på bilden och dela med 
sig av sina egna observationer och tolkningar. Guiden gör det klart att 
allas åsikter är lika viktiga i diskussionen, och ingen behöver fundera på 
om svaret är rätt eller fel. Med hjälp av samtalsmetoderna talar vi om 
konst genom att tillsammans söka efter ord för att uttrycka känslor och 
fenomen. För att stödja elevernas språkliga utveckling kan guiden också 
utmana dem att använda ett mångsidigt och beskrivande ordförråd som 
skiljer sig från vardagsspråket.

”Jag minns blyertsövningarna bäst för min handteckning blev ganska bra, och alla var så ivriga 
och det var roligt.

Mitt Ateneum-guiderna bekantar sig med Ateneum-byggnaden och dess konsthistoria.



LÄTT SVENSKA OCH INTERAKTION: 
ATTITYDEN FRAMFÖR ALLT

Om du använder många svåra ord och komplicerade satskonstruktioner som är 
svåra för dina åhörare kan de bli trötta och frustrerade. Lyssnarna kan tänka: 
Det här är inte för mig. Det finns dock en ”medicin” för detta. Lätt svenska 
är på många sätt (ordförråd, konstruktioner, innehåll) förenklad jämfört med 
normalspråket. Ett bra lätt språk framskrider logiskt och är skräddarsytt för sin 
målgrupp. Man räknar med att minst var tionde finländare drar nytta av lätt 
språk. I skolmiljön är principerna för lätt språk säkert till stor hjälp. 

I projektet Mitt Ateneum har vi strävat efter interaktion där eleverna 
har kunnat göra sig hörda i en trygg atmosfär. Lätt språk, lugn och förmåga 
att lyssna har varit vägledande för guidernas arbete. Även om det finns olika 
riktlinjer för lätt språk, är talarens attityd allra viktigast. Det betyder att 
gruppledaren ska vilja lyssna och förstå och uppmuntra också de blygare till att 
delta. Till exempel fungerar det ofta bra att koppla händelserna i en gammal 
målning till lyssnarens egen vardag. 

Läs mer om detta i GEMENSAMT EKO – Handbok för engagerande 
guidningar och rundvandringar på lätt språk i museer, sidorna 36–41.  
Länk https://ateneum.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Eko-
handbok-F1-1.pdf

SATU ITKONEN
Chef för publikarbete, Konstmuseet Ateneum, sakkunnig i lätt språk 
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Guiderna som utvecklare

För att kunna genomföra 800 träffar med skolelever på ett förtjänstfullt 
sätt, rekryterades ett antal guider med flera olika kompetenser för 
projektet. Förutom sakkunniga i konsthistoria och bildkonstpedagogik 
ingick också pedagoger och personer insatta i ordkonst och drama. Deras 
kunskaper utnyttjades när vi skrev manus för distansträffarna, planerade 
och implementerade det digitala materialet samt utformade den Nya 
Konstpacken som innehåller konstkort och uppgifter. En fotograf ingick 
också som dokumenterade verksamheten. 

Under projektets gång har guiderna fått en bred utbildning. 
Eftersom en varm och engagerande interaktion med eleverna har 
varit ett viktigt mål, började introduktionen med interaktionsträning. 
En av Ateneums mest erfarna guider introducerade guidegruppen till 
Ateneums konstsamling och museibyggnadens historia. Guiderna fick 
öva sig i teckning och i att handleda teckning tillsammans med en av 
Ateneums konstpedagoger. Ateneums sakkunniga introducerade också 
guiderna till VTS-metoden, det vill säga diskuterande bildgranskning. 
Genom gemensamma diskussioner och utbildningar samt genom att öva 
in samtals- och funktionella metoder säkerställdes att guiderna hade 
färdigheter och verktyg för att möta ett brett spektrum av elever på ett 
respektfullt sätt och för att försäkra att alla kunde delta. 

ÖVA ER I LÄTT SPRÅK 

• Fundera tillsammans på svåra termer inom ert område och fundera ut motsvarigheter 
på lätt språk. Hur öppnar du till exempel begrepp som: abstrakt, konstsamling, modern, 
landskap? Gör upp en ordlista och lägg den på en plats där du vid behov lätt kan nå den.

• Alltid hittar man inte någon enkel motsvarighet, tänk dig då ett Alias-spel. Välj ett ord ni 
ofta använder och förklara det för varandra så tydligt som möjligt. 

• Arrangera utbildning i lätt språk. 
• När ni blir skickligare i praktiken, blir skolans eller museets föremål, utrymmen och viktiga 

begrepp också bekanta på lätt språk. 
• Lätt språk kan utnyttjas också i meddelanden, såsom i broschyrer och på webbplatser. 

Överallt där det finns språk är det möjligt att vara tydlig. 
• Ta vara på tips kolleger emellan under planeringen och när ni jobbar med elever. 
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Tack vare projektproducentens deltagande ledning bildade deltids-
guiderna ett sammansvetsat team som stödde varandra. Guiderna 
hade gemensamma möten för kommunikation, utbildning, utbyte 
av erfarenheter och ibland bara för att koppla av. Bland de interna 
kommunikationskanalerna fungerade WhatsApp-gruppen som ett snabbt 
sätt för guiderna att komma i kontakt med varandra och ge kollegialt 
stöd. Mer formella frågor hanterades via e-post.

GUIDERNAS DELAKTIGHET 

• Poängtera mångsidighet vid rekryteringen.
• Uppskatta mångsidig kompetens. 
• Arrangera tillräcklig inskolning och utbildning.
• Identifiera gruppens styrkor tillsammans.
• Kom tillsammans överens om genom vilka informationskanaler ni delar erfarenheter och ger tips.
• Ge alla tillräckligt mycket ansvar och möjligheter att inverka på eget arbete.

OM DELAKTIGHET OCH INTERAKTION I PROJEKTET

Mitt Ateneum-guiderna har mångsidig sakkunskap.
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VI UTVECKLAR NÅGOT NYTT  

När jag fick höra om projektet Mitt Ateneum ville jag genast gå med. Det 
kändes viktigt och intressant att utveckla guidnings- och verkstadskonceptet 
så att det skulle vara möjligt också för sådana elever att delta som inte fysiskt 
kan besöka Ateneum. Guiderna deltog från första början i planeringen och 
utvecklandet av Ateneumkonceptet. Guidernas erfarenhet och expertis 
utnyttjades när det nya konceptet skapades. Vi utvecklade projektet 
tillsammans, vilket innebar planeringsmöten samt utbildningssessioner och 
verkstäder där vi själva fick prova på de metoder som skulle ingå i projektet Mitt 
Ateneum. I utbildningen ingick presentationsövningar, undervisning i lätt språk 
och introduktion till VTS-metoden. En del av guiderna höll pilotverkstäder 
där konceptets funktionalitet testades på distans tillsammans med skolklasser. 
Pilotverkstäderna kunde också andra guider ta del av, och där kunde vi se vad 
som fungerade och vad som måste utvecklas ytterligare. 

Själv arbetade jag speciellt med att utveckla Mitt Ateneums teckningsavsnitt. 
För guiderna anordnades en teckningsverkstad där vi fick prova på 
multisensorisk teckning, och vi fick prova oss fram till vilket slags arbete som i 
praktiken skulle passa för projektet Mitt Ateneum. Utgående från den respons 
och de erfarenheter vi fick från verkstäderna utarbetade vi en Mitt Ateneum-
teckningsvideo där vi ger tips för iakttagelse och experimenterande samt visar 
hur man med pennan kan åstadkomma olika avtryck. 

Det speciellt värdefulla i konceptet Mitt Ateneum har varit att det hela tiden 
har bearbetats utgående från den respons och de erfarenheter som har kommit 
in från såväl skolor som guider. Guidernas gemensamma WhatsApp-grupp har 
också varit en viktig kanal. Där har vi kunnat ge kamratstöd och dela med oss av 
fungerande tillämpningar. 

ELINA KATARA, guide, Mitt Ateneum 
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LÄRARENS OCH GUIDENS ROLL 

Projektet identifierade i vilka skeden distansnärvaron var effektiv med 
tanke på undervisningen och när läraren kunde ta över och handleda 
med hjälp av lektionsplanerna. Guiden svarade för hur distansträffarna 
leddes och framskred. Läraren ansvarade å sin sida för arbetsron i klassen. 
På grund av avståndet var det bra att läraren fungerade som tolk under 
samtalen mellan guide och elev. Det var bra om läraren upprepade för 
guiden det eleverna sade, särskilt om fjärranslutningens tekniska kvalitet 
var svag. Läraren stödde elevernas deltagande genom sin koncentrerade 
närvaro. Kom gärna överens om rollfördelningen med läraren på förhand. 

DISKUSSION KRING KONSTBILDER 

Hur närmar man sig konstbilder genom diskussion? För lärare och 
gruppledare finns det en rad tips och listor med bra frågor för att 
inspirera en grupp till diskussion. Den första regeln är förmodligen att 
föredra öppna frågor. Om du vill ha beskrivande svar med flera ord bör du 
undvika frågor som kan besvaras med ett enda ord. 

Under Mitt Ateneum-träffarna diskuterades konstverken med hjälp 
av metoden Visual Thinking Strategies, där diskussionsledarens uppgift 
är att handleda gruppen till att noggrant granska bilden, aktivt lyssna 
och upprepa deltagarnas kommentarer med egna ord, och att ställa 
preciserande frågor som uppmuntrar deltagarna till att motivera sina 
åsikter. Den diskussionsram som används är mycket enkel; handledaren 
ställer i princip endast tre frågor. Den första lyder Vad händer i den här 
bilden? vilket leder till att deltagarna fritt får välja vad de vill tala om. 
Frågan leder också till mera mångsidiga svar än om man frågade vad det 
finns i bilden. På den frågan svarar särskilt barn ofta med en lång räcka 
detaljer. 

I praktiken leder gruppledaren gruppens blickar till de punkter på 
konstverket som just då diskuteras. Då någon av deltagarna har berättat 
vad hen har sett i bilden gör ledaren en parafras av det sagda. Med 
parafras avses att det sagda upprepas med egna ord, med hela meningar 
och genom att använda övergripande uttryck. Om en deltagare till 
exempel beskriver vind och vågor i ett verk, konstateras i parafrasen att 
personen talar om vädret. Ledaren kan också använda konsthistoriska 
eller bildanalytiska begrepp. Om en deltagare talar om den vita färgens 
betydelse kan ledaren i sin parafras konstatera: ”Nu lade du märke till 

”Det mest minnesvärda var tolkningen av bilderna, eftersom man 
faktiskt var tvungen att tänka efter.

OM DELAKTIGHET OCH INTERAKTION I PROJEKTET
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färgsymboliken i målningen.” Ledarens uppgift är att förbli opartisk och 
använda ett villkorligt språk. Avsikten med parafrasen är att bekräfta att 
deltagaren blir hörd och förstådd, ledaren lägger inte till egna tolkningar, 
kunskaper eller åsikter. 

Ställ frågan: Vad är det du ser, som får dig att säga det? Frågan riktas till 
en detalj efter parafrasen, varvid deltagaren kan svara på frågan genom 
att granska konstverket och motivera sin iakttagelse utan förkunskap eller 
färdigheter. Efter den preciserande frågan följer en tredje: Vad mera kan 
vi lägga märke till? Avsikten är här att aktivera gruppen till att fortsätta 
att se på bilden, och därefter blir det följande persons tur att svara. 
Diskussionen fortsätter så länge det känns bra, vilket kan variera mellan 
10 och 45 minuter. Avslutningsvis tackar ledaren gruppen, avsikten är 
inte att göra något sammandrag. Här är det fråga om en öppen process. 

Även om metoden som har utvecklats i samarbete mellan 
museipedagog Philip Yenawine och forskaren i kognitiv psykologi Abigail 
Housen är synnerligen enkel, erbjuder den oändliga möjligheter till 
att stödja deltagarnas personliga relation till konsten och att stärka 
interaktionen inom VTS-diskussionsgruppen. Syftet med metoden är 
att öka deltagarnas färdigheter snarare än att förmedla kunskap om 
konstverket. Metoden kan användas för att stödja färdigheter såsom 
bildläsning, språkutveckling, interaktionsförmåga och förmåga till kritiskt 
tänkande.6

”Av programmet Mitt Ateneum minns jag bildtolkningarna bäst. Det var intressant att höra 
hur många olika synpunkter man kan se i en målning.

Prova på VTS-metoden utgående från de mångskiftande verken i Finlands Nationalgalleris samling: 
www.kansallisgalleria.fi/sv

Lyssna, visa, upprepa: 
• Vad händer i den här bilden? 
• Vad är det du ser, som får dig att säga det?
• Vad mer kan vi lägga märke till? 

6   www.vtssuomi.fi, www.vtshome.org

http://www.vtssuomi.fi


MITT ATENEUM! 
ERFARENHETER AV DISTANSARBETE MED 
KONSTMUSEET ATENEUM  

Konstmuseet Ateneum är för mig en bekant och kär plats som jag har haft 
glädjen att besöka alltsedan barndomen trots att jag aldrig har bott i Helsingfors. 
Jag har starka minnesbilder från besöken, och de inspirerade mig till att stifta 
närmare bekantskap med konst och konstnärer redan i lågstadieåldern. Det 
är emellertid inte möjligt för alla barn att besöka museet, men lyckligtvis har 
Ateneum aktivt börjat söka nya vägar för att nå också de barn och unga vars 
väg till Ateneum är lång. Även om vi fysiskt är långt ifrån varandra är det ingen 
fara, Ateneum har hittat fram till vår klass! Och inte endast som stumma bilder, 
utan riktigt tvättäkta guider kommer och håller verkstäder i vår klass på distans. 
Ateneum kom också ihåg oss genom att skicka konstpostkort och pennor att 
teckna med. Läraren behöver inte själv vara en konstexpert, också läraren kan 
njuta av den sakkunniga guidens handledning och samtidigt få vägledning för 
sitt eget arbete. Den VTS-metod som guiden använder, de färdigt planerade 
lektionerna och videorna som presenteras på webben ger läraren just det stöd 
som ett mångvetenskapligt samarbete kan ge när en lektion ska förberedas. 

Projektet började med att vi funderade på våra egna superkrafter. I min 
klass började vi fundera på såväl våra egna som kompisarnas superkrafter och 
konstaterade att var och en av oss hade flera superkrafter. Vi fann att det fanns 
mycket kreativitet, mod och humor i klassen. Då krafterna g jordes synliga på 
väggen i klassrummet påmindes vi om våra positiva egenskaper vilket hjälpte oss 
att se våra krafter. Senare såg vi efter om vi kunde finna samma krafter också i 
de konstverk och konstnärer som vi studerade. 

Beträffande guideträffarna vill jag speciellt lyfta fram VTS-metoden: där 
uppmuntrades eleverna till diskussion och till att föra fram egna idéer. Det 
fanns inga rätta eller felaktiga svar, utan olika betydelser och tolkningar. 
Detta utbyte av betydelser i gruppen väckte insikter också hos läraren: jag ser 
något helt annat i bilden än du, bådas sätt att tolka bilden är rätt, och vi kan 
dela tolkningarna med varandra – vår tankevärld utvidgas. Ser man på konst 
tillsammans kan eleverna lära sig att olika synvinklar inte bara är tillåtna, utan 
också viktiga och berikande. Det att vi inte ser saker på samma sätt behöver inte 
leda till gräl, utan det kan vara en öppning till djupa diskussioner. Denna ytterst 
viktiga färdighet kan läras ut i klassen också i framtiden med hjälp av VTS-
metoden. 

ELINA LINTU, klasslärare
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Observationsteckning som inlärningsmetod 

Med observationsteckning avses noggrann iakttagelse av omgivningen 
och att överföra iakttagelser i en teckning. Processen stärker 
förmågan till noggrann iakttagelse. Teckning är ordlös kommunikation, 
liksom ett sinnestillstånd eller tankar. I projektet Mitt Ateneum har 
observationsteckning använts som inlärningsmetod för att fokusera 
blicken på den visuella närmiljön. Vi valde teckning som metod i 
programmet eftersom det är något nästan alla känner till. Just vår 
målgrupp, elever i årskurserna fem och sex, tecknar ofta efter modell eller 
söker en viss stil, vilket, om det blir till manér, kan låsa uttrycket. Därför 
ville vi att eleverna skulle hitta nya sätt att använda och greppa pennan, 
och uppmuntra eleverna till egna uttryckssätt. Även om det är lätt och 
vardagligt att använda en penna kan den i bästa fall vara intressant, 
tillgänglig för alla och även ett utmanande verktyg. Blyertspennan är som 
ett trollspö man kan trolla fram vad som helst med. 

Eleverna har uppmuntrats till att genom teckning fundera på vad 
de ser och förstår av världen. Delaktigheten har förstärkts genom att 
uppmuntra till experiment och påminna om att det inte finns något 
rätt eller fel i teckning. Programmet har gett mer perspektiv samt 
information om och vägledning i teckning. I materialet ges olika aspekter 
på tecknandet. Eleverna har lärt sig att teckning är en färdighet man 
kan öva sig i, att människan har tecknat i tusentals år, och att det är en 
form av visuell konst. På videon uppmuntrar ZoneVD eleverna att modigt 
teckna utan onödig självkritik. 

INLÄRNING GENOM BILDKONST 

”Fast jag inte själv tycker om att teckna var det här faktiskt trevligt.

”      Det var när vi provade på att teckna olika valörer, för då fick vi samtidigt själva prova på 
olika valörer och skuggningar.
Skuggningen, för det är svårt att lära sig, men när man har lärt sig är man också stolt.

       Hur olika pennan kan användas, för det visste jag inte från tidigare.
       Jag är själv inte så bra på att teckna, och därför var det bra att man inte behövde teckna 
       så bra. 43

ELINA MERENMIES (1967–) 
Tomma ärenden 1991 
bläck på papper 22 x 17 cm 
Kiasma © Finlands Nationalgalleri 
Photo: Petri Virtanen 
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Teckningsutmaningen gav tydliga ramar inom vilka eleverna har 
kunnat arbeta självständigt. Uppgiften förde barnen från skolbänken ut 
i det fria för att utforska närmiljön och välja ett eget objekt eller motiv 
att teckna. Utgående från responsen har barnen tyckt om valfriheten 
och möjligheten att få arbetsro. Vi hoppas att många inspirerades till att 
fortsätta att teckna. 

Alla klasser som deltog fick ett paket med material av god kvalitet. 
Eleverna blev påminda om sina superstyrkor och uppmuntrats till att 
använda dem också i teckningsutmaningen. Eleverna uppmuntrades till 
att prova på olika teckningstekniker och att teckna någon iakttagelse. 
De blev ombedda att glömma olika färdiga modeller. Teckning användes 
som medel för noggrann iakttagelse, betraktande av omgivningen och 
för tankar. Aktiv iakttagelse lär eleverna att få ro och lugnt i sinnet. 
Eleverna valde själva sina motiv. Vi märkte att teckningen fördjupade 
deras förståelse för miljöns estetik och de hittade en stor mängd detaljer. 
Vi märkte också att eleverna var lyckliga då de fritt fick välja vad och var 
de ville teckna. 

”Att teckna ute. Det var roligt att söka det jag skulle teckna och att 
få sitta i fred på en lugn plats och teckna. Konstverken och mera 
information om dem, framför allt Tove Janssons Mystiskt landskap. 
Egentligen minns jag nog lite av allt, det var roligt.

INLÄRNING GENOM BILDKONST 

TOVE JANSSON 
(1914–2001) 
Mystiskt landskap, 1930 
olja på faner 
61 x 152,5 cm 
Ateneum © Finlands 
Nationalgalleri 
Photo: Finlands Nationalgalleri
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Innan de började teckna fick eleverna studera bilden av en målning av vårt 
så kallade nationallandskap. I teckningsutmaningen upptäckte eleverna 
landskap som de kände igen och g jorde egna bilder av det. 

Vad ser du för bekant i konstbilden? Ser du något främmande?
Kan man se samma sak också idag? 

Val av konstbilder 

I programmet Mitt Ateneum har det talats om konstbilder i stället för 
konstverk, eftersom eleverna under distansträffarna inte ser verken i 
original utan bilder av dem. I projektet har man använt konstbilder från 
Finlands Nationalgalleris, främst från Ateneums konstsamling, som 
många anser i hög grad höra till den finländska kulturen och historien. 
Nationalgalleriets roll är att se till att barn har tillgång till detta kulturarv. 
Syftet med projektet Mitt Ateneum har varit att vägleda barnen att 
utvärdera sitt eget förhållande till kulturen och den bild av finländskheten 
som konstverken ger.

Enligt tidigare respons från skolelever visste vi att elever vill se 
många konstverk och bilder av dem. Under projektets olika delar 
användes faktiskt mycket bilder: guiderna presenterade sig via sina egna 
favoritverk, och genom konstnärers självporträtt behandlades olika 
styrkor. Strävan har varit att med hjälp av konstbilder stöda elevernas 
multilitteracitet. 

 

”Det att vi fick vara ute och teckna av något, för då fick man bara vara och teckna.

SYFTE 

• Eleven förstår möjligheten att experimentera och utforska utan prestationstryck.
• Elevens självförtroende som tecknare växer.
• Eleven lär sig göra noggranna iakttagelser.
• Eleven iakttar sin omgivning koncentrerat med alla sinnen.
• Eleven övar sig i att koncentrera sig och finna ro.
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INLÄRNING GENOM BILDKONST 

Mitt namn är Iina Heiskanen, jag är bildkonstnär och konstlärare från 
Helsingfors. Jag tycker om att gå på olika utställningar och att diskutera 
det jag sett med andra också på min fritid. Jag är intresserad av att se hur 
konstnärer uttrycker sina tankar visuellt eller även med hjälp av ljud, och 
hur de därmed kan skapa nya världar.  

Mitt favoritkonstverk i Konstmuseet Ateneums samlingar 
Ett konstverk som redan när jag var barn hörde till mina favoriter var 
Helene Schjerfbecks Konvalescenten. Det är lätt att identifiera sig med 
målningens tema, och där fanns, och finns alltjämt, en sådan där hoppfull 
stämning som lugnar.   

Min superkraft  
Min egen speciella styrka är nyfikenhet. Den hjälper mig att hitta nya 
saker, bland annat i konstverk, såväl i sådana jag sett tidigare som i helt 
okända verk.  

Hej, mitt namn är Leena. Jag arbetar som guide på Konstmuseet 
Ateneum. På Ateneum finns fantastiskt intressanta konstverk. Mitt 
arbete går ut på att berätta om utställningarnas konstverk för besökare. 
Vi ser på konstverken och reflekterar över dem tillsammans.  

Mitt favoritkonstverk i Konstmuseet Ateneums samlingar 
Mitt eget favoritkonstverk är Väinö Blomstedts Francesca. Francesca 
berör alla sinnen: jag känner doften av vallmon, jag hör lätt musik och 
brus, jag känner vårluftens vibrationer och ser ett drömskt landskap.  

Min superkraft  
Min superkraft är nyfikenheten, för den hjälper mig att hitta nya platser 
och tankar. 

Redan som ung reste Helene Schjerfbeck ensam utomlands för 
att studera måleri. På den tiden, för nästan 150 år sedan, var det 
inte så lätt för kvinnor att få konstutbildning och uppskattning 
som yrkeskonstnär. Men Helene gav sig inte och hon är 
fortfarande en av de mest omtyckta finländska konstnärerna. När 
man tittar på Helenes målningar kan man ana att hon hade en 
känslighet i sitt seende och avbildande av människor. 

Vilka superkrafter tror du att Helene Schjerfbeck hade? 

Arvid Liljelund, Ferdinand von Wright i sitt arbete, 1897
Ferdinand von Wright kunde verkligen avbilda fåglar exakt. För 
Ferdinand betydde naturen, och särskilt fåglar, mycket och han 
g jorde många fågelillustrationer under sin konstnärsbana. Han 
hade en egen eremithydda, där han säkerligen kunde studera 
landskapen och djuren i omgivningarna. Under sin konstnärsbana 
utförde Ferdinand många verk och arbetade trots sjukdom ända 
fram till sin död. 

Vilka superkrafter kan Ferdinand von Wright ha haft? 

Ville Vallgren ansågs vara en trevlig sällskapsmänniska och han 
bjöd ofta folk hem till sig för umgänge och fester. Ville tyckte 
mycket om djur. Han hade en älsklingsgris och ett litet hus på 
gården som han själv hade byggt som katthotell. 

Vilka superkrafter kan Ville Vallgren ha haft?

Superkrafter hos konstärerna på 
Ateneum
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Tillsammans med guiden fick eleverna se flera konstbilder. Akseli 
Gallen-Kallelas Insjölandskap representerar traditionellt finländskt 
landskapsmåleri. Ferdinand von Wrights Grisar och skator går 150 år 
tillbaka i tiden till den bebyggda och odlade landsbygdens landskap. Elga 
Sesemanns Gata bidrar med ett uttrycksfullt urbant landskap. Hugo 
Simbergs symbolistiska Sårad ängel beskriver en sinnevärld och ger en 
möjlighet att känna igen känslor. Tove Janssons Mystiskt landskap är ett 
starkt stämningsfullt fantasilandskap där det finns både berättande och 
många detaljer. 

Uppgifter inför teckningsutmaningen  

Välj ut en teckning från den övre raden. 
Jämför teckningen med Tuula Närhinens 
Vindritare, och utforska dem med hjälp av 
frågorna i det röda frågefältet.
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Eleverna förberedde sig för teckningsutmaningen genom att se många 
olika slags teckningar. Genom bilderna kunde eleverna studera de olika 
teckningstekniker som konstnärerna hade använt. Vi vet att tecknandet 
förknippas med goda tecknare och att det kan avskräcka många 
elever. Genom valen av teckningar ville vi förjaga tanken på mästerligt 
tecknande. Vi valde bilder av verk som är mycket noggranna och 
realistiska återgivningar av omgivningen, och parallellt med dem ett verk 
där tecknaren är en kvist som vajar i vinden. Samtidskonstnären Tuula 
Närhinens verk Vindtecknare visar att det gällande teckning kan vara fråga 
om annat än traditionell skicklighet. Det kan vara fråga om avtryck och 
hur det åstadkoms. 

• Undersök så många olika slags konstbilder som möjligt med eleverna. 

• Fundera över konstnärens avsikt. Ställ frågan om syftet till exempel har varit ett realistiskt eller 
uttrycksfullt arbete. 

• Kom ihåg att det finns många olika typer av färdigheter. Mod och experimentlust framför allt!

”Jag fastnade för att också ett träd kan göra konst. För det hade jag inte tänkt på förut.

INLÄRNING GENOM BILDKONST 

I verket Vindritare har samtidskonstnären Tuula 
Närhinen experimenterat med vinden. Hon har 
låtit trädarter och gräs fungera som vindritare 
genom att fästa en tuschpenna vid dem och 
hålla fram ett vitt ritpapper framför dem.  

Ljus har också fungerat som vindritare. 
Konstnären har fäst en liten lampa på en kvist 
och ljuset har tecknat ett spår genom en lång 
exponeringstid. Det här syns på fotografiet.
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ATENEUMS SAMLINGAR TILLHÖR ALLA  

Jag hade äran att på inbjudan av Inka Yli-Tepsa vara medlem av projektet 
Mitt Ateneums styrgrupp. För närvarande jobbar vi på Ateneum med en 
ny samlingsutställning. Avsikten är att presentera Ateneums omfattade 
konstsamling på ett intressant sätt för en varierande publik. Därför är det 
speciellt trevligt att vi i någon mån även kunde reflektera över hur skolelevernas 
intresse för museibesök ska stämma överens med vår vision av tyngdpunkterna i 
den nya utställningen. 

I vår kommande utställning har vi fyra tematiska tyngdpunkter. Av dem är två 
sådana som vi har funderat över i projektet Mitt Ateneum. Den ena är naturen, 
och hur vi som människor kan leva tillsammans och med respekt för den övriga 
naturen. Den andra är modernismen. I samband med vår utställning handlar 
detta om att uppleva nuet, och hur den upplevelsen har gestaltats i konsten. 

Det var trevligt att höra att man i samband med projektet också har funderat 
över vad en samling är. Ateneums stora konstsamling består av flera olika 
samlingar. Det var roligt att deltagarna i samband med projektet Mitt Ateneum 
också har kunnat göra sina egna personliga samlingar utgående från Ateneums 
samlingar. Om något är detta ett sätt att förmedla en relation till konsten och 
samtidigt stärka upplevelsen av att Ateneums samlingar tillhör alla! 

TIMO HUUSKO, intendent, samlingarna, Konstmuseet Ateneum 
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Projektet Mitt Ateneum har erbjudit riksomfattande distansprogram 
för en stor mängd elever och lärare. Inledningsvis var det viktigt att 
tänka på hur ett intressant och medryckande program kunde se ut. Hur 
ska eleverna bemötas, särskilt då distansutbildningen sker med hjälp av 
teknik och webbplatser? Mitt Ateneum har aktualiserat behovet av att 
utveckla metoder och teknik för distansprogram. När programmet Mitt 
Ateneum skulle genomföras ansåg man att enbart guidens handledning 
i distanstillämpningen inte var nog. Vi ville skapa en lärostig för en klass i 
taget, och på den skulle eleven få mångsidig kompetens genom att se på 
videor, diskutera och själv arbeta. 

Under projektets planerings- och implementeringsfas har vi vägletts 
av ett målgruppstänk. Därför bad vi faktiskt en för skoleleverna bekant 
youtubare bli programledare på tre videor. Vi lyckades bygga upp ett 
program där den lekfullhet och aktivitet som är viktig för målgruppen 
förverkligades. I planeringsskedet fick vi förslaget att en del av 
verksamheten kunde ske utanför klassrummet. Vi löste utmaningen då vi 
insåg att museets guide inte behövde vara engagerad under programmets 
alla faser. En del kunde överföras till klassläraren genom en på förhand 
uppg jord lektionsplan. 

Det tekniska genomförandet har varit en fortsatt utmaning i projektet. 
Distansträffarna med guiden har i allmänhet fungerat bra, men skolornas 
teknik varierade stort, framför allt beträffande ljudåtergivningen. 
En del skolor hade fina mötesmikrofoner, medan andra helt saknade 
eller hade raspande ljudanläggningar. Lärarnas och elevernas tekniska 
färdigheter, flexibilitet och uppfinningsrikedom var av stor betydelse för 

”Att åstadkomma interaktion på distans är utmanande, inte lika naturligt som i 
närundervisning. En del av eleverna var mycket aktiva, men interaktionen skedde 
mest mellan vissa elever och guiden, och det var svårt att få alla med i diskussionen. 
I större grupper var också tekniken lite utmanande (speciellt ljudet om det inte fanns 
mötesmikrofon). I diskussioner parvis eller i små grupper aktiverades alla.

PROJEKTETS SEGRAR 
OCH UTMANINGAR 
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ELGA SESEMANN (1922–2007) 
Gata, 1945 
olja på duk 
73,5 x 54 cm 
Ateneum © Finlands Nationalgalleri, photo: Jenni Nurminen 
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hur distansträffarna förlöpte. Utbytet av erfarenheter mellan guiderna 
lyckades bra, och vid projektets slut hade vi samlat en mängd goda 
lösningar på de tekniska problemen. Det viktigaste är att bygga upp 
ett förtroende så att problemen kan lösas och att eleverna får trevliga 
upplevelser i konstens tecken. 

Eftersom utbudet av distanstider var stort var det ytterst viktigt att ha 
ett fungerande tidsbokningssystem. Projektet Mitt Ateneum avvek från 
Ateneums vanliga guidade turer. Eftersom vi ville genomföra ett flerdelat 
program där samma guide träffade klassen två gånger var vi tvungna att 
utveckla ett tidsbokningssystem som motsvarade behovet. Inom ramen 
för detta projekt fanns det inte riktigt tillräckligt med tid för utveckling 
och testning. 

Under programmets olika faser har vi använt styrkebaserad pedagogik 
och talat om superstyrkor. Styrkebaserad pedagogik var nytt för många 
guider, och ordet superstyrka kändes främmande. Till en början kändes 

PROJEKTETS SEGRAR OCH UTMANINGAR 

Mitt Ateneum och Konsttestarna arrangerade tillsammans seminariet En klassutfärd som hölls 11.5.2022 i Kiasma-teatern.
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det jobbigt att ta till sig metoden. Efter att guiderna hade fördjupat sig i 
och använt metoden mera, lärde de sig mycket av den. Också i responsen 
kunde man se att guiderna blev mera rutinerade. Responsen från de 
första guidningarna var att superkraften uppfattades som en isolerad 
del av helheten, men allteftersom projektet fortskred fick den mycket 
beröm. När Ateneums egen personal blev bekant med projektet väckte 
just superstyrkorna stort intresse. Nu har ordet börjat användas i den 
interna kommunikationen: ”Konstsamlingen är Ateneums superstyrka!” 

Den första träffen har varit 90 minuter lång, alltså två lektioner. 
Under två lektioner hinner man arbeta och diskutera i en stressfri 
atmosfär. För många elever kan 90 minuter emellertid kännas långt, 
alla orkar inte koncentrera sig så länge. Därför har träffarna indelats i 
faser där eleverna emellanåt hör på guiden, emellanåt diskuterar och gör 
uppgifter på sina egna enheter i mindre grupper. Mycket tid har använts 
för uppvärmningsuppgifterna med guiden inför teckningsfaserna, vilket 
har inverkat lugnande på eleverna. Det är dock möjligt att 45 minuter 
kunde vara tillräckligt för båda distanssessionerna. Några lärare sade 
också att det är svårare att arrangera dubbla lektioner i skolan. 

Under den andra distansträffen användes metoden Visual Thinking 
Strategies där man tillsammans försöker förstå en konstbild. VTS-
metoden kräver gedigen kunskap av ledaren. Även om många av 
projektets guider redan kände till metoden och i viss mån hade tillämpat 
den, fann vi att den kräver mycket utbildning och övning för att fungera. 
Metoden har redan gett upphov till bra diskussioner, men det skulle vara 
bra om vi kunde gå ett steg längre.

En absolut fördel med distansträffarna är att eleverna har en möjlighet 
att se konstbilder, detaljer i dem, rentav penseldragen på nära håll på vita 
duken. Detta är inte alltid möjligt med större grupper framför konstverk i 
utställningssalarna. 

”Under den första träffen med guiden var undervisningsdelen mycket lång. Där skulle 
läraren ha rekommenderat en ca 15 minuters paus med rörelse eller utevistelse. Mot slutet 
märkte jag att samspelet och koncentrationen avtog. För en del elever är svårt att sitta 
stilla och koncentrera sig under en lång tid.

”För en del var längden lämplig. Den första träffens dubbellektion var kanske lite lång för 
några. Det var fint att vi också själva fick delta genom frågesport och teckning. Någon 
blev också inspirerad och planerade en utfärd till Ateneum.



NYA KONSTPACKEN 
Bli inspirerad av konst, använd bilder! Den nya konstpacken omfattar 60 laminerade bildkort från Ateneums 
samlingar. I packen ingår ett idéhäfte och lekfulla uppgiftskort. Materialet kan ingå i skolundervisningen och 
på de mest omväxlande sätt i grupper. Flera av verken i den nya konstpacken kan man beundra i Ateneums 
utställningssalar. 
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Forskningsprojektets bakgrund och syfte 

Utvecklingen av distansbesök på museer började för oss lärarutbildare 
vid Helsingfors universitet våren 2021. Coronaepidemin stängde 
Konstmuseet Ateneum för besökare, och universitetet tvingades övergå 
till distansundervisning. Vi ville dock behålla det traditionella och givande 
museibesöket i programmet för kursen i bildkonstdidaktik för klasslärare. 
Vi utformade och genomförde ett tudelat distansmuseibesök i samarbete 
med Konstmuseet Ateneums museilektor och konstverkstadsguide. 
Utgående från studenternas respons var distansarbetet en inspirerande 
upplevelse och för många en framtidsvision:

Konstmuseet Ateneum hösten 2021 inledde sitt nationella utvecklings-
projekt och planerade museibesök på distans för elever i årskurserna 5 
och 6, blev vi i egenskap av forskare och lärarutbildare intresserade. Vi 
kopplade en forskningsaspekt till utvecklingsarbetet. Forskningsprojektet 
MITT Ateneum syftar till att i likvärdighetens namn utveckla möjligheten 
för alla barn att ta del av konst samt att utforska mångvetenskaplig och 
mångsidig undervisning samt mångsidigt lärande genom ett samarbete 
mellan skolan och museet i linje med hållbar utveckling. Vi deltog 
i utvecklingen av innehållet under pilotfasen och i utbildningen av 
distansguider för ett mångvetenskapligt tillvägagångssätt i linje med 
läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildnings styrelsen 
2014). Vi följde med de första distansverkstäderna som under våren 
2022 genomfördes i två steg. Vårt forskningsmaterial begränsades till 

SEIJA KAIRAVUORI OCH HANNA NIINISTÖ, HELSINGFORS UNIVERSITET

MITT ATENEUM 
– DELAKTIGHET OCH MÅNGSIDIG KOMPETENS, 
ETT SAMARBETE MELLAN KONSTMUSEET OCH 
SKOLORNA

”Jag tror att en distansversion även i framtiden har mycket att erbjuda för 
undervisningen! Själv befann jag mig då i mitt hem på landsbygden men kunde ändå 
delta, eftersom avståndet inte begränsade ett deltagande.

”Liknande distansguidningar kan organiseras exempelvis i skolor i avlägsna trakter.

”Om den skola där jag i framtiden är lärare råkar ligger i en mindre stad, kommer jag 
definitivt att utnyttja den här typen av distansbesök.
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den respons som klasslärarna och deras elever gav på programmet Mitt 
Ateneum. Enkäterna besvarades anonymt via webben efter slutfört 
program. Respondenterna underrättas om att materialet kommer att 
användas i vår forskning. Vårt forskningsmaterial kompletteras ännu under 
hösten 2022. För närvarande går vi igenom materialet från våren 2022. 
Här kommer vi närmast att behandla preliminära observationer av hur de 
klasslärare som deltog våren 2022 uppfattade programmets uppbyggnad 
gällande delaktighet och mångvetenskapligt lärande i distanssamarbetet 
mellan museet och skolan. 

Hur lärarna uppfattade delaktighetens uppbyggnad 
i programmet Mitt Ateneum 

Delaktighet är ett mångtydigt och omfattande begrepp i 
forskningslitteraturen. I forskningsprojektet MITT Ateneum koncentrerar 
vi oss på två av delaktighetens centrala dimensioner i enlighet med 
Kiilakoski och Tervahartiala (2015). Delaktighet är 1) socialt: att bygga 
upp gemenskap (tillhörighet, medlemskap, medlemmarna blir hörda) och 
2) politiskt: möjlighet att inverka i sin näromgivning (att dela makt och 
ansvar, att delta i beslutsfattandet). I grund och botten handlar det om att 
vara knuten till demokratin och känna att man utgör en meningsfull del 
av sin gemenskap och samhället (Nivala & Ryynänen 2013). Konsten kan 
vara en speciell väg till att uppleva delaktighet, till exempel genom att med 
hjälp av lek och empati främja för barn utmärkande, personliga sätt att se 
på den omgivande kulturen och att producera kultur (se Venäläinen 2019; 
Manninen 2021; Knif & Kairavuori 2020; Nussbaum 2010; Pusa 2009).

I programmet Mitt Ateneum kan delaktigheten uppfattas som 
mångskiktad. Som namnet antyder är Finlands Nationalgalleris 
konstsamling gemensam för alla, och varje finländare kan känna sig 
delaktig, inte bara som ägare av samlingen utan också tematiskt som 
medlem av en gemenskap genom den konst som ger en bild av vår 
nationella identitet, finländskheten. Genom att införa distansbesök 
som en del av den allmänna grundskoleutbildningen varhelst skolan är 
belägen, öppnas en möjlighet att förhålla sig till och känna interaktion 
med samlingen på ett nytt sätt. Fjärråtkomst gör samlingen mer tillgänglig 
geografiskt, ekonomiskt och språkligt. Alla de val som g jordes vid 
utformningen och genomförandet av programmet Mitt Ateneum, såväl 
när det gäller guidernas valmöjligheter, delaktighet och implementering 
i guidningar och verkstäder som gällande val av verk som skulle granskas, 
arbetsmetoder, material och verktyg, både på distans och i klassrummet, 
utgör alla delar av en process som möjliggör delaktighet. 

För eleven är upplevelsen av delaktighet dock inte självklar, även om 
man vid utformningen av delaktigheten var medveten om vilken betydelse 
och koppling samlingen har i varje elevs liv. För att uppleva delaktighet 
krävs verkliga möjligheter för eleverna att delta, att bidra i enlighet med 
sina förmågor och att bli hörda i praktiken, med hänsyn till elevernas 
mångfald (Utbildningsstyrelsen 2014; Virkki 2015). 
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Inom bildkonstutbildningen är till exempel lärarens och elevens roller, 
liksom hur läraren uppfattar konst och konstutbildning viktiga när det 
gäller att förverkliga, möjliggöra och begränsa deltagandet (se Moilanen 
2022; Manninen 2021; Knif 2021). Skolans verksamhetskultur sätter 
också vissa gränser och ställer villkor för såväl inflytande som delaktighet, 
vilket bör beaktas när man planerar konstbaserad verksamhet (Kiilakoski 
& Tervahartiala 2015). Inom konsten kräver till exempel ett möjligt 
kontrollfritt utrymme att verksamhetsmiljön och -kulturen är flexibla (se 
Känkänen 2013). 

I sin respons granskade lärarna delaktighetens struktur som olika till 
sätt och grad. Materialet lyfter alltså fram hur läraren har förstått och 
tolkat händelser och syfte, vilket inte nödvändigtvis motsvarar de andra 
aktörernas, guidens eller elevernas, upplevelse. Lärarens observationer av 
händelser och erfarenheter i klassen spelar dock en viktig roll när det gäller 
att reflektera över och utveckla verksamheten i den riktning som avses 
i läroplanen. Lärarnas varierande reflektioner illustreras med hjälp av en 
delaktighetsstege (se bild 1). Det visade sig att alla lärare inte hade samma 
uppfattning om vad som i detta sammanhang avses med delaktighet. I 
den beskrivna delaktigheten kunde man läsa såväl sociala som politiska 
dimensioner. Lärarna observerade bland annat att eleverna lyssnade under 
pågående interaktion, att de under verksamheten beaktade vad de hörde 
under den vuxnas handledning, och att beslutsfattandet delades mellan 
guide, lärare och elever. Delaktigheten utmanades bland annat av tekniska 
problem såsom ljudåtergivningen. 

Bild 1.
Lärarnas uppfattning om delaktighetens uppbyggnad i programmet Mitt Ateneum (Delaktighetsstege, se Kinnunen 2021). 
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Hur lärarna uppfattade mångvetenskapligt lärande 
i programmet Mitt Ateneum 

Precis som inkludering är mångvetenskapligt lärande ett begreppsmässigt 
komplext fenomen. De olika begrepp som är förknippade med detta 
används ofta parallellt och oprecist (Cantell 2017). Helhetsskapande, 
integration, ämnesövergripande lärande, mångsidig kompetens och 
fenomenologiskt lärande syftar delvis på samma fenomen, även om målet 
och arbetsmetoderna är olika (Niemelä 2018). I ett vidare perspektiv 
innebär helhetsskapande undervisning en undervisningscentrerad 
pedagogik som utgår från barnen, och som förbinder skolan med 
omvärlden (Kujamäki 2014). Syftet är att förstå sambanden och det 
ömsesidiga beroendet mellan de studerade ämnena genom att kombinera 
kunskaper och färdigheter från olika vetenskapsgrenar och strukturera dem 
till meningsfulla enheter genom interaktion med andra. Syftet är att förstå 
vilken relevans de ämnen som studeras i skolan har för elevens liv och för 
samhället i stort (Utbildningsstyrelsen 2014, 31). Helhetsskapandet stöder 
på så sätt skapandet av delaktighet. Helhetsskapande undervisning har löpt 
parallellt med den ämnesbaserade undervisningen under hela grundskolans 
historia i Finland (Kujamäki 2014).

I den helhetsskapande undervisningen arrangeras läroämnena och 
undervisningssituationerna till intressanta helheter, endera horisontalt 
mellan läroämnena eller vertikalt inom ett läroämne (se t.ex. Halinen 
& Jääskeläinen 2015). Helhetsskapandet kan ske fenomen- eller 
domänorienterat. I fenomenbaserat helhetsskapande undersöks det 
fenomen som anses intressant utifrån elevernas egna observationer, 
erfarenheter och frågor (Lonka et al. 2015). Syftet med domänorienterat 
helhetsskapande är att strukturera, studera och förstå fenomen ur olika 
ämnesområdens perspektiv med hjälp av deras specifika begrepp och 
datainsamlingsmetoder (Juuti, Kairavuori & Tani 2015).

I forskningsprojektet MITT Ateneum kommer vi att titta på 
ämnesövergripande lärande inom ramen för den grundläggande 
utbildningen. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014) fastställs målen och innehållet 
för gemensamma läroämnen samt mål för mångsidig kompetens och 
ämnesövergripande inlärningsenheter där olika ämnen kombineras. 
Läroplanen vägleder strävan efter ämnesövergripande kompetens genom 
att identifiera sju breda kompetensområden som är kopplade till ämnenas 
mål och innehåll.  Dessutom åläggs skolan enligt läroplanen att årligen 
implementera ett ämnesövergripande och för flera ämnen gemensamt 
långsiktigt lärområde. Vid planering och implementering av lärområden 
beaktas de aktuella frågornas lokala karaktär, aktualitet och sociala 
relevans, elevernas delaktighet och intressen samt hållbarhetsteman. 
Dessutom ska eleverna ges möjlighet till upplevelser och utmanas till ett 
brett spektrum av delaktighet och språkanvändning. I inlärningsprocessen 
används granskningssätt, begrepp och metoder som är specifika för de 
olika ämnena (Utbildningsstyrelsen 2014).
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Enligt responsen varierade lärarnas uppfattning om mångsidig 
kompetens i programmet Mitt Ateneum (se bild 2). Alla såg inte 
någon koppling till ämnesövergripande lärande eller till läroplanens mål 
i allmänhet i sina klassers deltagande. Om kopplingar till läroplanen 
kunde struktureras, kunde de lokaliseras endera till enskilda läroämnens 
delområden, eller ses som en kombination av målen i flera olika 
ämnen. Museibesöket bedömdes i djupaste mening som ett rikt 
ämnesövergripande inlärningsprojekt som verkade i den mångsidiga 
kompetensens riktning. 

Avslutning 

Vi fortsätter att studera materialet. Vi är mycket motiverade att delta 
i arbetet med att utforska projektets effektivitet som en erfarenhet. 
De utmaningar coronaepidemin medförde har omvandlats till att ge oss 
nya möjligheter att bli aktivt delaktiga och ämnesövergripande lärande 
museibesökare, vilket en av de deltagande klasslärarna uttryckte så väl: 

Bild 2. 
Lärarnas uppfattning om mångsidig kompetens i programmet Mitt Ateneum 

”Våra elevers liv har under de två senaste åren begränsats av coronarestriktioner, och 
största delen av dem har inte fått uppleva till exempel museibesök. Genom projektet fick 
varje elev uppleva Ateneum som byggnad och likaså museets konstverk. Programmet var 
allmänbildande och väckte hos många elever ett intresse för konst, skapande och för att 
uttrycka sig. De elever som sysslar med konst upplevde säkert också framgång, då de 
fick visa upp sina kunskaper och sådant de tyckte var intressant.
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”Tack för det här projektet! Det här var roligt. 
Hej då!

”Mitt Ateneum var en rolig grej att göra i 
skolan då man lärde sig många saker.

”Jag skulle gärna ha velat rita mera, 
men det var roligt!

”Tack! Jag tror att jag själv ska besöka Ateneum någon gång.

”Jag gillade det inte riktigt, men 
kanske någon annan gjorde det.

”Det var roliga ganska tråkiga timmar.

”Det var kul att vara med på lite annorlunda lektioner.

”Tack för att vi fick besöka museet.


