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Lärarmaterial för 
självständiga besök

Hej lärare!

Det här materialet är sammanställt för dig och är lämpligt för alla 
årskurser. Texten innehåller information om att anlända till museet 
och om hur besöket kan förberedas på förhand. Dessutom ingår 
diverse råd som är till nytta under besöket, men också efteråt i 
skolan eller daghemmet. 

Vi hoppas att materialet är till hjälp!

Hälsningar,

Konstpedagogerna på Amos Rex
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Före besöket

Förhandsanmälan

Vi ber alla grupper meddela om sitt besök på förhand, 
eftersom vi då har möjlighet att betjäna på bästa möjliga 
sätt. Grupper som anmälts på förhand kan gå förbi kön 
på gatuplan och förflytta sig direkt till gruppkassan i 
nedre våningen. 

Vi kan inte garantera inträde för grupper som inte 
förhandsanmält sig. Vårt underjordiska museum har 
begränsad kapacitet och är tidvis fullsatt. 

Lärarinfo

En till tre gånger om året ordnas informationsmöten 
som är riktade till lärare. Om du beställer lärarnas 
nyhetsbrev får du alltid reda på dessa möten i god tid: 
www.amosrex.fi/tule-meille/kouluille-ja-paivakodeille/ .

Informationsmötena är riktade till lärare för alla 
årskurser och handledare på daghem. 

Planeringsbesök

Du har gratis inträde till museet om du redan bokat 
ett gruppbesök, vilket ger dig möjlighet att se uts-
tällningarna och planera gruppbesöket på förhand. I 
annat fall kostar en lärarbiljett 12€.

 
Att göra uppgifter i museet 
 
Vid behov kan ni låna skrivunderlag från nedre våningens 
gruppkassa. Det är inte tillåtet att måla i museet, men 
ni får gärna teckna! Kom ihåg att inte luta mot väggarna 
då ni skriver eller tecknar. Det finns också bärbara pallar 
och sittunderlag till låns.

Det är tillåtet att använda telefonen för att göra 
anteckningar och ta bilder, men endast utan blixt. 

Lärare får gärna leda sina egna grupper, men vi önskar 
att ni ger rum för och ta hänsyn till Amos Rex guider och 
deras grupper. 

http://www.amosrex.fi/tule-meille/kouluille-ja-paivakodeille/ . 
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Att komma till 
museet 

Grupper kommer lättast till museet via Glaspalatstorget, 
där den hinderfria ingången också är belägen. 
De närmaste metrostationerna är Kampen och 
Järnvägstorget. Från Kampen går man över Narinken och 
från Järnvägstorget via stationstunneln till utgång D. De 
här rutterna går inte över livligt trafikerade vägar.  
 
Väl inne i museet kan grupper med förhandsbokning 
gå direkt till nedre våningen för att anmäla gruppens 
ankomst. Eleverna får inträdesklistermärken om de är 
tillräckligt gamla för att röra sig självständigt i museet. 
Kom ihåg att påminna eleverna om museets regler innan 
ni låter dem röra sig på egen hand. 
 
Skolgrupper samt medföljande lärare och handledare 
har gratis inträde till museet. Elever som är 18 år eller 
äldre och besöker museet utan sin grupp måste köpa 
en studerandebiljett som kostar 5€ per person. Andra 
stadiets studerande som kommer i grupp har alltid fritt 
inträde, även om de är över 18 år gamla. 
 
I nedre våningen finns en gratis garderob, låsbara skåp 
(vissa med möjlighet att ladda telefonen) och toaletter. 
Medhavd matsäck kan avnjutas i entréhallen, men där 

kan vara trängsel. Museets personal hjälper er gärna med 
alla praktiska angelägenheter! 
 
Ytterligare information om tillgänglighet finns på vår 
webbsida: www.amosrex.fi/sv/besok-oss/  
 
Små besökare 
 
I nedre våningen finns en garderob. Personalen kan 
erbjuda en stor kärra att lämna ytterkläder och väskor 
i. Om gruppen innehåller tankspridda besökare, kan ni 
låna ett museirep från garderoben. Gruppen är lättare att 
hålla ihop om besökarna håller i repet. I garderoben finns 
också sittunderlag, varselvästar, små telefonpåsar och 
hörselskydd till låns.  
 
Stora besökare 
 
I museet får man ta det lugnt och sitta var som helst, 
så länge man tar hänsyn till konstverken och andra 
människor. I museet finns sittunderlag och bärbara pallar 
till låns. Vi rekommenderar besökarna att använda sina 
ögon och betrakta verken, men det finns också gratis 
WiFi i museet och bilder får gärna delas på sociala medier 
med hashtaggen #amosrex. Kom ihåg att man inte får 
fotografera med blixt i museet! 
 
Observera att läraren är ansvarig för sin grupp under hela 
museibesöket.

http://www.amosrex.fi/sv/besok-oss/  


Lärarmaterial 4

Main entrance:
Amos Rex & Bio Rex

Entrance
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Museets regler 
(och varför de 
finns)

Alla vet att man inte får röra någonting i museet. Men varför?

Här kan du läsa om museets regler och varför de måste följas! 

Museets huvudsakliga uppgift är att visa konst och se till att 
konstverken bevaras oskadade för alltid. För att kunna erbjuda 
intressanta utställningsupplevelser lånar museet också verk från 
hela världen, och förbinder sig då till att ta hand om verken. Alla 
gynnas således av att reglerna följs!  
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Regler

• Man får inte vidröra verken om det inte tydligt sägs att 
det är tillåtet. Det beror på att konstverken kan gå 
sönder, men också på att de blir smutsiga av berö-
ring. Också rena händer har alltid ett naturligt lager 
fett som med tiden fräter sönder verkens yta.

• Man måste hålla ett rejält avstånd till verken. Om 
besökaren snubblar eller nyser kan det ha ödes-
digra konsekvenser för konstverket. Ett lämpligt 
avstånd till verk och piedestaler är minst en meter.

• I museet går man lugnt. Man får vara ivrig men inte 
springa, för då finns det risk att man snubblar och 
utsätter verken för fara.  

• Man får inte ta med vätskor, paraplyer eller våta 
ytterkläder in i museet. Verken tål inte vatten. I 
museet hålls luftfuktigheten på en viss nivå, som 
kan rubbas om alla tar in sina våta kläder och pa-
raplyer. 

• Det är inte tillåtet att använda stativ eller selfiepin-
ne då man fotograferar. Selfiepinnen kan lätt stöta 
till verken eftersom avståndet är svårare att upps-
katta. Stativet möjliggör å sin sida fotografier av så 

hög kvalitet att de lätt kan missbrukas till exempel 
i kommersiellt syfte.

• Stora ryggsäckar måste lämnas i garderoben eller i 
ett låsbart skåp.  Små väskor och ryggsäckar (max 
30x30cm) får tas med om de bärs i handen eller på 
magen. Också den här regeln finns till för att skyd-
da verken – det är lätt hänt att en ryggsäck eller 
väska som bärs på ryggen stöter till verken utan att 
besökaren märker det.

• Man behöver inte vara tyst i museet! Det är alltid 
tillåtet att prata, men vi ber er att ta de andra besö-
karna i beaktande. Då är besöket trevligt och ange-
nämt för var och en. 

• Man får visa känslor i museet.  Om man är road får 
man skratta, att fälla en tår är också okej!

• Och till sist: 
Man måste följa personalens anvisningar. Museets 
personal finns till för besökarna. På plats finns 
också diskussionsguider, vars arbetsuppgift är att 
diskutera med besökarna och svara på deras frågor. 
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Aktuella 
utställningar

Frosterus-kuva 
tähän
Sigurd 

Frosterus

Generation 
2020
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Generation 2020

12.02. — 10.05.2020

Utställningen Generation 2020 förevisar unga konstnärers verk. 
Generation-utställningen ordnas vart tredje år. Första gången var 
våren 2017 i Amos Andersons konstmuseum.

I utställningen deltar sammanlagt 80 konstnärer. Deltagarna valdes 
med hjälp av en öppen ansökan som alstrade 468 ansökningar och 
över 1600 verkförslag från 15–23-åriga konstnärer. 

Konstnärerna har skrivit korta presentationer i 
utställningsbroschyren som finns tillgänglig i museet.

Teman som kan vara 
aktuella att behandla i 
samband med utställningen 
Generation 2020: 

• Konstnärskapet. I 
vilken ålder kan man 
kalla sig för konstnär? 
Vilken utbildning eller 
erfarenhet behövs?

• Att uttrycka sig själv och 
göra det på olika sätt. 
Personliga ämnen  
i konsten.

• Videokonst

• Performancekonst
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Generation 2020 
12.02. — 10.05.2020

OBS!  
Vissa av utställningens 
teman kan vara svåra och 
ångestfyllda, så det kan löna 
sig att öppna diskussionen 
med gruppen på förhand. 
Museet har nolltolerans mot 
diskriminerande tal, vilket kan 
vara bra att nämna då ni talar 
med gruppen om känsliga 
ämnen.

Utställningen innehåller verk 
som kan vara olämpliga för 
barn. Dessa verk har märkts 
ut på utställningskartan. Våra 
diskussionsguider hjälper 
också gärna på plats!

Sigurd 
Frosterus
samling

Studio Rex

Information om innehållsanmärkningar kan fås av 
personalen och på vår webbplats: www.amosrex.fi/obs

Hiss

UTGÅNG

INGÅNG

WC

KONST

Innehållsanmärkning: nakenhet och sexuellt innehåll

VARNING: kraftiga ljud och flimrande ljus

Följ ditt hjärta! 
Du kan studera verken i vilken ordning som helst.
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Konstnärerna  
i Generation 
2O2O 
 
Saara Abdi / Mimmi Ahonen / Henri Airo / Mikael Alanko 
/ Ellinor Andersson / Ceylan Beriwan / Soyoung Chung 
/ Vera Den Arend / Catrin Edlund / Emil Fihlman / Filipp 
Gregory Girishan / Jasmin Gummerus / Malin Gustafsson 
/ Birit Haarla / Jere Hasunen / Pauliina Heiskanen / Emili 
Hellman / Venla Huhtinen / Jenny Hytönen / Hermanni 
Härmälä / Johan Högsten / Ona Iivonen / Leevi Ikäheimo 
/ Lotta Ilonen & Veera Huppunen / Siiri Karhapää / Eero 
Karjalainen / Mikko Kauppila / Aarne Kivelä / Sylvester 
Kivelä / Riku Koponen / Annika Korhonen / Heikki Kor-
kala / Nadja Koshevenko / Otto Koskelo / Deria Kurkan 
& Kiia Laatio / Oskari Kymäläinen / Ainu Kyrönseppä / 
Sakari Kyyrönen / Juho Könkkölä / Emilia Laatikainen / 
Aura Latva-Somppi / Ville Laurinkoski / Erja Levikari / 
Liisa-Irmelen Liwata / Eliisa Loukola / Alex Luonto & Iiris 
Kamari / Annika Luukko / Emil Lyytikkä / Minea Lång / 
Laura Manninen / Julia Masalin / Karoliina Multas / Mari 

Mäntynen / Kai Nordfors / Emilia Ojala / Maija Paunu 
/ Viljo Pertola / Jessica Piasecki / Sara-Maria Pirhonen 
/ Charlotta Rajala / Iida-Maria Remes / Pinja Salmi / 
Rosalia Silfer / Tanja Silvestrini / Joel Stenroos / Elmer 
Strang / Viktor Sundman / Irene Suosalo / Delilah Sykes 
/ Kaisa Syrjänen & Maija Viipuri / Aki Särkiniemi / Ida 
Karolina Tomminen / Lumi Tuomi / Tuuli Turunen / Nen-
na Tyni / Anna-Karoliina Vainio / Henna Vihantavaara / 
Verna Virkkunen / Lumi Wiikari / Alma Äijö

• 

• Musiikki ja kuvataide



Lärarmaterial 11

Generation 
Festival 2020 
 
Generation 2020 kulminerar i en festival som pågår 
9.–10.5.2020 under utställningens sista veckoslut. 
Då blir utställningen ett utvidgat evenemang där man 
kan uppleva performativ konst och videokonst. Under 
veckoslutet kan man se performativa konstverk som 
hör till Generation 2020 uppföras i museet, Bio Rex 
och på Glaspalatstorget. 
 
Utställningen innehåller många performativa verk. 
Vissa kan ses under våren, andra enbart under 
festivalen. Performativ konst är en hybrid som utmanar 
de traditionella konstformerna och rör sig mellan 
samtidsteater, performance och annan scenisk konst. 
Stundens betydelse och mötet med publiken är ofta 
centrala faktorer i den performativa konsten. 

Game  
Amos 
 
Man kunde ansöka om att delta i Generation-
utställningen inom olika kategorier. En av dessa var 
spelkonst. 15.–16.4.2020 ordnas ett stort seminarium om 
spelkonst. Evenemanget innehåller också program som 
är lämpligt för skolelever.   
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Sigurd  
Frosterus  
samling

12.02.2020 – 10.05.2020

I Amos Rex finns förutom de tillfälliga utställningarna också den 
permanenta utställningen med konst från Sigurd Frosterus samling. 
Den erbjuder besökarna ett måleriskt färgbad.

Sigurd Frosterus -salen har förverkligats i samarbete mellan 
Amos Rex och Sigurd Frosterus stiftelse. Stiftelsens uppgift är att 
förvalta Frosterus samling och värna om hans andliga arv. Sigurd 
Frosterus (1856–1956) samling är en av de första betydande privata 
samlingarna av inhemsk och utländsk modern konst i Finland. 
Största delen av konstverken är från tiden 1905–1915, då Frosterus 
var verksam som konstkritiker och essäist. Visste du att Frosterus 
ritat en byggnad som många känner till, nämligen Stockmanns 
varuhus! 

Teman som kan vara 
aktuella att behandla 
i samband med 
samlingsutställningen:

• Färglära

• Kolorism, pointillism, 
modernism, post-
impressionism

• Arkitektur, 
inredningsarkitektur

• Konstsamlingar, att 
samla konst
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Uppgiftsförslag

Generation 2023 
före besöket  / efter besöket

Vart tredje år ordnas Generation-utställningen som har 
öppen ansökan för 15–23 åringar. Nästa Generation är om 
tre år. Hurudana verk skulle du själv ansöka med?

Gör ett verkförslag ensam, i par eller i små grupper. Ta 
åtminstone följande saker i beaktande: 

Vad handlar verket om, har det ett specifikt tema eller 
motiv?

Material eller teknik, hur är verket gjort?

Vilken storlek har verket och hur presenteras det i rummet?

Hur presenterar ni er verkidé?

13
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Uppgiftsförslag

Generation 2023: extrauppgift 
 
Pitcha era idéer för gruppen! 
Pitch är engelska och avser en kort presentation som säljer 
någonting. Den kallas också för hisspresentation. Maximalt 
fyra minuter är lämplig längd på en hisspresentation. 
Läraren kan hålla koll på tiden.   

Manifest!  
i museet / efter besöket

På andra sidan den stora glasväggen i museets 
konstverkstad kan man se Minea Långs verk FOCT (Future 
of Collective Thinking). I mars och april bearbetas verket av 
konsttestarna, det vill säga besökare som går på åttonde 
klassen. Lyssna på verket och läs texten som hör till. 

Skriv ett tre meningar långt manifest som berättar vad ni 
anser att konst är. Var bestämda, pompösa och självsäkra.

I texten ska ni använd minst tre ord som upprepas i 
Minea Långs verk. Meningarna behöver inte rimma eller 
överhuvudtaget passa ihop. Huvudsaken är att ni sätter ord 
på era tankar om vad konst är.

14
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Uppgiftsförslag

Nu känns det 
i museet 
 
En av konstens uppgifter är att väcka känslor hos 
betraktaren. En del av verken i Generation 2020 är väldigt 
laddade och kan skapa olika stämningar: glädje, sorg, ångest, 
irritation osv. Vad känner ni under utställningsbesöket, vilka 
känslor väcker konstverken och varför? Kan ni förklara era 
känslor i ord? Vad beror det på om verket inte väcker några 
känslor alls?

Uppgiften kan göras tillsammans då ni går omkring på 
utställningen (yngre elever/förskoleelever) eller så skriver ni ner 
era tankar under besöket (äldre elever).

1515
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Uppgiftsförslag

MuseumTube 
i museet / efter besöket

Välj ett eller flera videoverk som ni ser från början till slut under 
besöket – antingen en eller flera gånger, beroende på verkets 
längd. Skriv ner era iakttagelser om ni gör uppgiften individuellt 
(äldre elever) eller diskutera i grupp under besöket (yngre ele-
ver/förskoleelever): 
Vad händer i videon? 
Vem har gjort den? 
Vem/vad framträder i videon? 
Hur skulle videon se ut i någon annan form, till exempel som 
målning eller skulptur?

Samlingen 
i museet 

I Sigurd Frosterus-salen råder en helt annan stämning än i 
huvudutställningen. Välj ett favoritverk (individuellt eller i grupp) 
och ta reda på hur gammal konstnären var då verket kom till.

All konst har en gång varit samtidskonst, hur skiljer sig den 
modernistiska stilen (som präglar samlingen) från dagens 
bildkonst? 

1616
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Efter besöket 
 
Efter besöket kan ni i små eller stora grupper diskutera 
vad ni lade märke till i utställningen eller museet. Vi vill 
alltid uppmuntra barn, unga och vuxna att diskutera 
konst, oberoende om konsten verkade bra eller dålig. 
Konst är alltid en personlig upplevelse och inga 
argument är fel! 
 
Ni kan öppna diskussionen med följande frågor:

• Vilket var det bästa verket på utställningen? Varför?

• Vilket verk tyckte du inte om? Ge en minst två 
meningar lång motivering.

• Hur kändes utställningen? Hittar ni några 
beskrivande ord?

• Vad berättade konstverken om?

• Märktes det att utställningens konstnärer är unga? 
Hur märktes det?

Vi hoppas att ni trivs i Amos Rex!

P.S. Vårt mål är att utveckla Amos Rex till en fantastisk 
plats för skolgrupper att besöka. Vi vill både ge eleverna 
upplevelser och stöda lärarna i deras jobb. Ni kan skicka 
ris och ros till adressen museum@amosrex.fi.

Tack! <3


