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Inledning
I arbetet med vidgat deltagande har projektet Jämlik kultur kommit
till. Utgångspunkten för Jämlik kultur är att ”Alla har rätt till kultur!”
Västarvet ville arbeta med att utveckla möjligheterna för barn och unga
med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och Intellektuell
Funktionsnedsättning (IF) att ta del av kultur i olika former. Visionen som
målas upp är att kulturen är till för och kan skapas av alla.
Jämlik kultur var tänkt att bli ett utvidgat, större projekt men eftersom
projektet inte fick medel i den förväntade utsträckningen blev projektet
mer begränsat. Projektet fick modifieras i fråga om syfte, metod och
aktiviteter och genomfördes enligt en reviderad plan.
Målgruppen var klar från början. Det skulle handla om barn och unga med
NPF och med IF. Enligt Socialstyrelsen har ca 5 % av alla skolbarn adhd.
Ca 1 % har någon annan form av NPF-diagnos och/eller intellektuell
funktionsnedsättning.1 Här kan också finnas ett stort mörkertal. Barn
med NPF tar till sig och processar information på ett annorlunda sätt.
Detta innebär att många barn som besöker oss upplever miljön och
kraven som ställs under ett vanligt museibesök som övermäktiga.
Kulturinstitutioner som bibliotek och museer är ofta väldigt svåra platser
för barn och ungdomar med NPF/IF. En genomgång av vad som gjorts
fram till 2016/2017 för att ge de här barnen möjlighet att ta del av
Kultursverige är nedslående.
En del försök görs att skapa möjligheter för barnen, men det stannar
oftast vid att de erbjuds att komma när det är som lugnast på
t ex. en vardagförmiddag eller att ta fram ett bildstöd som lärare/
ledsagare kan använda själva, om de har kunskap nog om metoden.
Flera försöker ta ett helhetsgrepp när det gäller tillgänglighet för barn
med funktionsvariationer och funktionsnedsättningar men oftast
har de med fysiska funktionsnedsättningar prioriterats av olika skäl.
Brister både vad gäller kostnad och kompetens har begränsat arbetet.
Med utgångspunkt i allas rätt till kultur och ett vidgat deltagande så
genomfördes projektet Jämlik kultur.

_____________________________

1 http://www.socialstyrelsen.se/psykiskohalsa/adhd
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Syfte, mål och målgrupp
Syfte

Syftet med arbetet var att kunna tillgängliggöra en kulturinstitution, i detta
fall Lödöse museum och Lödöse bibliotek, för en grupp som sällan kunnat
besöka sådana platser. Vårt syfte med projektet var att det skulle vara
enkelt, berikande och lustfyllt för barn med NPF/IF att delta i vårt kulturutbud. Detta är dessutom barnets demokratiska rättighet!
Syftet med projektet var också att ta fram koncept för hur man som kulturinstitution kan kvalitetssäkra och tillgängliggöra lokaler och aktiviteter
samt utveckla arbetssätt som passar för målgruppen barn och unga med
NPF. I verksamheten har vi tidigare missat viktiga målgrupper och miljön har
gjort att vissa upplevt sina besök hos oss som ett personligt misslyckande.
Som det ser ut idag är det många barn som inte kan besöka museer,
bibliotek och andra kulturinstitutioner eller där besöket blir en obehaglig
upplevelse och ännu en bekräftelse på att man inte passar in. Vi ville därför
utveckla arbetssätt och koncept som underlättade för barn med NPF/IF
att ta del av kulturutbudet.

Mål
Målet med projektet var att kunna tillgängliggöra lokaler och verksamhet för
barn och unga med NPF/IF. Ett konkret mål för arbetet på Lödöse museum
var att ta fram ett pedagogiskt/sensoriskt rum som gott exempel på Lödöse
museum.
För att skapa ett pedagogiskt/sensoriskt rum sattes vissa kriterier upp.
Det handlade om den fysiska tillgängligheten, tillgången till lokalen samt
att den skulle fungera som en förlängning av museet med museiverkstad
och utställning anpassade för personer med NPF/IF.
Ett mål var också att ta fram en museilektion anpassad efter målgruppen
och som skulle bygga på rummets utformning samt ett studiematerial
anpassat till målgruppen. Dessutom ska vi göra en publikation med
dokumentation om hur vi arbetat och idéer till andra som vill arbeta med
målgruppen.

Testpiloter från Solhagaskolan gjorde ett viktigt arbete i projektet.
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Målgrupp
Barn och ungdomar med hela spektrumet av NPF-problematik och IF och
indirekt deras klasskamrater, lärare, assistenter, föräldrar och syskon.
Dessutom berörs barn och unga med språkstörning och synnedsättning
positivt. Givetvis var projektet positivt även för vuxna med ovan nämnda
tillstånd. Andra som berörs positivt är personer med psykiatriska tillstånd
som psykos, kroniskt trötthetssyndrom och demens. 2

Platsen: Lödöse museum, Västarvet
Lödöse museum som är en del av Västarvet, är platsen som valdes för
att utveckla och testa arbetssätt och miljöer för projektet Jämlik kultur.
Vi är ett bibliotek och ett museum som är ”sambos”; Lödöse museum och
._
Lödöse
bibliotek. Ett stenkast bort ligger en skola och boende för barn och
unga med autism/IF. De besöker oss ofta för att låna böcker och ta del
av den pedagogiska verksamheten på museet. Detta har gjort att vi tillsammans kunnat uppmärksamma hur svårt det är för barn med deras typ
av svårigheter att ta del av våra erbjudanden. Detta gäller både skol- och
familjebesök.
Många lärare från skolor, särskolor och SU-grupper har, inför besök hos oss,
gett uttryck för att de känner sig så osäkra på om någon eller några av
deras elever kommer att klara av kraven som ställs här, att de drar sig för
att komma. Alternativt låter de elever med NPF/IF-problematik följa med
hit, men låter dem vänta utanför eller i receptionen med en assistent, av
rädsla för att de ska ”störa”.
Barnet går alltså miste om sin kulturupplevelse och, vilket är det allra
värsta, får ytterligare en erfarenhet av att inte ”passa in eller vara som
andra”. Många människor är fortfarande av åsikten, att kan man inte vara
tyst och stilla, har man inte på ett museum eller ett bibliotek att göra.
Som så många bibliotek och museer har våra lokaler öppen planlösning
och är en akustisk mardröm för personer med NPF, eftersom de ofta har
”superhörsel”.
__________________________________________________________________
2

För vidare läsning se slutrapport Projekt Lugna rummet 2011-2014, Anna Björkdahl, Centrum för psykiatriforskning,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms Läns Landsting. Vårdprogram för demenssjukdomar Kronobergs län
2010-2011

Beskrivning av arbetsgången,
metoder och aktiviteter
Metoder

Arbetet har genomförts till stor del undersökande och genom testande av
lokaler, metoder samt material. Med hjälp av expertgrupper och piloter tog
vi fram ett koncept för hur rummet skulle se ut. Vi provade oss fram vad
gäller studiematerial och museilektioner. Vi intervjuade experter inom området och gjorde studiebesök på platser där man arbetar med målgruppen.
Vi dokumenterade vårt arbete för att kunna göra nödvändiga förändringar
av vårt arbetssätt utifrån det vi lärde oss.

Arbetsgången
Förberedelseprojekt

Från ett förberedelseprojekt har vi bl a. med oss hur andra länder i Europa
löser de praktiska problemen runt en ”NPF-ovänlig” miljö. Under 2015 hade
Lödöse museums museipedagog kontakt med några olika museer i London
för deras långa erfarenhet av att arbeta med barn som har NPF. De har
satsat på ”sinnesrum” med sensorisk och taktil stimulering (ljus och känsel)
i anslutning till utställningen och ”quiet rooms” för barn som behöver en
paus.
Man har märkt att barn med adhd och andra NPF-diagnoser, särskilt barn
som är benägna att få utbrott när omvärlden känns kaotisk och ångestframkallande, har lättare att ta del av undervisning och kulturupplevelser
om de kan få vistas i en lugn miljö.
Bibliotekarien på Lödöse bibliotek har även haft kontakt med ett museum
i Polen; Wilanówmuseet i Warszawa och deras specialist på tillgänglighet.
Hon tog del av deras arbete med bemötande gentemot unga besökare
med NPF. De samarbetar med olika ideella föreningar som jobbar med
familjer som har barn med NPF. T ex. har de ett ”kompisprojekt” som går ut
på att bygga broar mellan barn med och utan NPF för att skapa förståelse.
Både museipedagogen och bibliotekarien har gjort studiebesök där.
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Gruppens delaktighet

Arbetsgrupp

Västarvet har ett regionalt uppdrag att arbeta med unga personer som
experter. Detta har vi dessutom mycket goda erfarenheter av sedan
tidigare. Därför ville vi i projektet samarbeta med barnen från Solhagaskolan,
SU-grupp Ängen och Öjersjö Brunns särskola, deras lärare, föreningen
Attention och en grupp familjer där barnen har NPF/IF.

Arbetsgruppen bestod av ett flertal professioner som har betydelse för
det praktiska och operativa framåtskridandet i projektet. Det handlade
om ledning, styrning och dokumentation, men också om praktiskt bygge,
administration, ekonomi och kommunikation. Här använde vi Västarvets
kompetenser och system.

Tillsammans ville vi skapa koncept för ett pedagogiskt/sensoriskt rum,
pedagogiska material och aktiviteter som fungerar för målgruppen. Vi ville
testa om barnen i pilotgrupperna lättare tog till sig koncept och aktiviteter
om vi använde hjälpmedel som t ex bildsymboler, exempelvisvis widgit.

Där fanns också ett antal pedagoger, både från Västarvet och skola,
särskola och SU-grupper. Även biblioteket och föreningen Attention hade
en viktig roll i arbetsgruppen. Arbetsgruppen var inte en fast grupp utan
var och en kunde bidra med sin kompetens utifrån behov i situationen.

Expertgrupper
Vi samlade kunskap från vår målgrupp genom ett nära samarbete med två
expertgrupper bestående av representanter från särskola, SU-grupper,
boenden och familjer. Genom t ex intervjuer, goda exempel och litteraturstudier ville vi utveckla koncept, i samverkan med målgruppen. Dessa ville
vi sedan sprida i en digital publikation.
Expertgrupp 1 bestod av skolpersonal från ovan nämnda grupper och deras
elever. Expertgrupp 2 bestod av familjer som har barn med NPF och/eller IF.
Vi såg det som mycket viktigt att alla i grupperna hade egen konkret erfarenhet av barn och unga med NPF-problematik. De gjorde ett mycket viktigt
jobb genom att testa och påverka utformingen av projektets planering,
produktion och resultat. Ett viktigt kriterium för projektet var att barnen
och ungdomarna själva, deras familjer och lärare fick utforma resultatet.
Dessutom bär dessa barn med sig vetskapen att de hjälpt museet och
biblioteket att bli bättre och att andra barn med liknande svårigheter
som de själva har lättare kan få uppleva kultur.

Bildsymboler.
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Genomförande
Efter erfarenheter och intryck från förberedelseprojektet, bland annat i
form av studiebesök på museer i London och Polen, startade Jämlik kultur.
Aktiviteterna bestod av studiebesök, kurser och utbildningar i bland annat
pekprat, dramalek ”Hunters heartbeat method”, intervjuer och samtal med
föräldragrupper, intervjuer med personer som arbetar med likande projekt
och samtal med personal samt vuxna och barn med NPF/IF.

Arbetsgrupp och Expertgrupper skapades
Arbetsgrupp och expertgrupp 1 hade möten varannan till var tredje månad.
Expertgrupp 2 hade separata möten med föräldrar respektive hela familjer
då även barnen var med. De skedde uppdelat, då det hade varit för svårt att
samla alla barnen samtidigt. En del diskussioner och frågor avhandlades via
sluten grupp på sociala medier och mail på grund av svårigheter att få till
regelbundna möten. Detta hörde ihop med hur familjelivet ser ut när man
har barn med speciella behov. Problemet grupperna hade att diskutera var
”barn och unga med NPF och IF har svårt att besöka oss”.
I diskussionerna framkom att ett stort problem var miljön, ljud och ljusnivå
på museet, de många intrycken som möter en besökare i museets reception, butik och café, som består av ett rum.
Då vi hade sett exempel på quiet rooms och sensoriska rum i London och
Polen föreslog vi, efter diskussion i arbetsgruppen, att ett dylikt rum vore
bra att ha på Lödöse museum. Detta mottogs med entusiasm av expertgrupperna. Inte minst av våra piloter från Solhagaskolan som hade elever
som inte alls kunde besöka Lödöse museum och bibliotek på grund av att
miljön bidrog till benägenhet att få självskadebeteende eller rymma. Både
föräldrar i Expertgrupp 2 och lärare på Solhagaskolan påpekade att det
vore bra med en separat ingång till ett sådant rum, så besökaren slipper
ta vägen genom receptionen.
Ett sådant rum på nedervåningen på Lödöse museum hade halvt om halvt
blivit lovat till sensoriskt rum. Alla grupperna tittade på det och var överens
om att det var en bra kandidat då det hade möjliga ingångar via två olika
brandutgångar. En nackdel var att ett förråd till butiken har sin ingång i
rummet och att ventilationen susade högt.

Rummet hade vid projektets början en varvshistorisk utställning som stått
sedan 2001 . Diskussioner fördes med enhetschefen på Lödöse museum och
varvshistoriska föreningen om möjligheten att flytta den till övervåningen
istället. Detta innebar att den tio år gamla utställningen ”Bilder av våra förfäder” fick rivas för att ge plats.
Detta borde kanske ha tagits med i planeringen från början och besluten borde ha varit gjorda, även om det då inneburit att man då från
början hade fått bestämma att ett sensoriskt rum skulle byggas. Detta hade
inte riktigt gått i linje med tanken att expert- och arbetsgrupper skulle vara
med och jobba fram förslag på hur man bäst skulle lösa problemet att barn
och med IF/NPF hade svårt att besöka oss.
Bibliotekarien och museipedagogen gjorde ett grovt förslag till rum där det
var uppdelat i två delar; sensoriskt (för upplevelser, upptäckande och för
museilektioner) samt ett tyst rum där man skulle kunna gå undan om man
3
närmar sig så kallat ”sensory overload” eller intryckskaos .
Leifab som äger byggnaden där museet och biblioteket är inrymt påpekade
att ventilationen inte är gjord för att bygga en vägg mitt i rummet. En person
i Expertgrupp 1 har jobbat med ljudisolerade vikväggar och använt den
kunskapen i sin roll som pedagog i en SU-grupp. Han föreslog ljudisolerad
vikvägg som ett alternativ. Detta fick följden att vi skissade på ett förslag
med en vikvägg längs med rummet och två kortare vikväggar som avskärmar
rummen från en liten vestibul så att personalen kan komma åt förrådet.

_________________________________________________________________________________
3

”Sensory overload” uppträder när ett eller flera av kroppens sinnen blir överstimulerade av omgivningen.
Det kan ge symptom som koncentrationssvårigheter, utbrott eller att man ”stänger ner”.
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Efter diskussion om funktion på rummen kom vi fram till, inte minst
med input från Solhagaskolan, att det vore bättre att göra en ”museidel” och en ”biblioteksdel”. Möjligheten fanns också att göra ett större
rum om det skulle behövas genom att vika väggarna åt sidan.
En av Västarvets pedagoger, Anna Sjölander, gjorde en modell över
rummen.

Utifrån detta började vi fundera på innehållet I rummet. Vi visste att vi ville ha
ett rum som speglade temat; medeltid, arkeologi och litteratur/saga. Det var
något vi kände saknades i de sensoriska rum vi besökt i London. Vi ville att
det skulle vara mer än ett rum att vila i om man närmade sig ”overload”.
Det skulle vara ett rum som gav en upplevelse för de barn som kanske inte
klarade av museimiljön alls, utan skulle behöva tillbringa hela besöket där.
Rummet skulle dessutom vara vilsamt. Det vill säga precis det som var tanken med de första sensoriska rummen som byggdes på 1980-talet; ”snoezelenrum”. ”Snoezelen” är en sammanslagning av två holländska ord; snuffelen”
(att utforska) och “doezelen” (att slappna av). Litteraturstudier och intervjuer
gav vid handen att ett sensoriskt (pulserande) ljus skapar ett lugn och en
trygghet tack vare att det följer en särskild rytm. Dessutom är dagsljuset
som kan skifta, utestängt i ett sensoriskt rum.

Modell över Sensoriska rummet tillverkad av Anna Sjölander, Västarvet

Sensorisk eld skapar lugn.
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Vi ville ha taktila föremål i rummet, men Expertgrupp 2 gjorde oss uppmärksamma på att det kan störa koncentrationen hos barn med adhd om
föremål ligger framme. På Wellcome collection i London satt stora delar
av basutställningen (texter, taktila föremål, montrar med originalföremål)
bakom luckor och i lådor, vilket skapade ett rogivande intryck som inte
riskerade att ge sensory intryckskaos hos personer med t ex adhd.

Vi kom fram till att det var en bra lösning att ha taktila föremål bakom luckor
i en vitmålad vägg. För att skapa tillgänglighet för personer med IF och språkstörning, gjorde vi löstagbara skyltar med widgitsymboler.

Dolda skåp för taktila föremål
Wellcome Collection, London

Projekt Jämlik Kultur 21
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Lekterapin på östra sjukhuset hade tipsat oss om ett företag som säljer
sensoriska hjälpmedel till boenden och skolor. De säljer även taktila fotmattor med knoppar som ger taktil stimulering mot fötterna. Det hjälper
koncentrationen för barn med koncentrationssvårigheter.
Vi bestämde oss för att göra en medeltida version i form av en kullerstensgata. Tanken är att barn ska kunna trycka sina fötter mot den när de sitter
och lyssnar eller pysslar vid ett bord. Den ska också kunna vara en del av
berättelsen om medeltidens Lödöse. Tar man bort borden kan man gå i
strumplästen och känna hur det känns att gå på en medeltida gata.

Taktila föremål och förklarande symbolbilder

Den medeltida kullerstensgatan fungerar som fotplatta för taktil stimulering.

Platsen runt den sensoriska elden är flexibel. Man kan sitta på bänk, stol med eller utan rygg- och armstöd, på golvet eller
i rullstol.

22
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Nästa steg var att ta fram en pedagogik som var anpassad för målgruppen.
En av museipedagogerna gick en kurs i pekprat på SU Dart (Sahlgrenska
Universitetssjukhusets kommunikations- och dataresurscenter för personer
med funktionsnedsättning). Pekprat innebär att använda symboler för att
kommunicera med personer utan språk och med IF och/eller NPF. En museilektion arbetades fram och testades. Den kallade vi ”Från kålgård till soppa”.
För besökare med gravare IF tog vi fram en museilektion som vi kallade
”Hur känns det”? Den utgår från de olika materialen som användes i bruksföremål på medeltiden.
Slutligen tog vi fram ett koncept som fick namnet ”Den magiska cirkeln”.
Det är en interaktiv dramalek som bygger på Kelly Hunters metod ”Hunters
heartbeat method”. Besökare och museipedagog berättar tillsammans små
korta berättelser ur historia och saga med hjälp av rytmer, rörelser och sånger. Metoderna för utvärdering vi använde var observation, samtal med pedagoger och assistenter i anslutning till testen och att piloternas pedagoger
genomförde utvärderingar i form av enkla frågor på papper som var symbolsatta. Eleverna fick sedan ringa in en tumme upp eller tumme ner.
Vid ett av de sista testen var det en kille som blev väldigt motoriskt orolig.
Hans assistent förklarade att han får ont av att sitta på golvet. Vi bad
gruppen fundera på vad de skulle vilja sitta på istället. Svaret var att några
ville sitta på golvet, andra på stolar och några på bänkar. Därför byggdes
två bänkar runt den sensoriska elden i sluttampen på projektet. Det finns
nu möjlighet att sitta på golvet, på dyna, på stol, på bänk eller i rullstol
/permobil vilket ger valmöjlighet.

Interaktiv dramalek ” Den magiska cirkeln”
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Testet med QQQ- kulturkompisklubben

Förberedelsehäfte

För att prova exempel på programverksamhet för målgruppen testades
något vi kallade QulturQompisQlubb (QQQ). Sex ungdomar (12-15 år) med
NPF-diagnoser fick komma en söndag i månaden under vårterminen 2017
och prova på olika aktiviteter.

Redan 2013 började Lödöse museum skicka ut förberedelsematerial med
foton på museets miljöer och personal till grupper som kände behov av det.
Idén kom från andra verksamheter inom Västra Götalands regionen, till
exempel Barn- och ungdomshabiliteringen som skickar ut foton på personal,
väntrum med mera inför besök med barn som har NPF-diagnos.

En viktig del var att ha en tät kommunikation med föräldrarna innan och
skicka ut förberedelsematerial så att deltagarna visste var de skulle vara,
hur museet och rummet där vi skulle sitta såg ut, vad som skulle göras och
hur länge.
Delaktighet var en viktig del av projektet. Med tanke på deltagarnas svårigheter fick vi utforma arbetet med delaktighet på ett lite annat sätt än vad
vi gör i vanliga fall. Deltagarna fick vara med och utforma QQQ genom att
de ombads komma med förslag på teman via mail. Förslag på teman bifogades så att föräldrarna kunde motivera att vi till exempel inte kunde prata
om rymden, då Lödöse museum inte har det som tema och därmed inte så
mycket kunskap på det området.
I slutet av varje träff hade vi en diskussion samtidigt som vi fikade. Frågor
såsom ”Vad hade varit kul och spännande och vad hade varit mindre bra”.
Under de här diskussionerna kom det ofta fram tankar om hur det är att
fungera annorlunda i en värld som är ganska likriktad. Och varför det kan
kännas bra att få träffa kompisar med liknande situation och intressen.
En positiv bieffekt var att föräldrarna kunde sitta och prata och dricka kaffe
under tiden som QQQ pågick. Det är en ovanlig lyx i en annorlunda vardag.

Bildschema
En annan viktig sak som vi lärde oss var att använda bildstöd för att göra
scheman över besöket. Vi skickar bildschemat på mail till läraren/föräldern
som sedan kan gå igenom besökets upplägg med barnet. Dessutom kan
man sedan gå igenom bildschemat när man hälsar välkommen. Detta
skapar trygghet hos personer som lätt blir oroliga när de inte vet vad som
kommer att hända eller helt enkelt glömmer bort muntliga instruktioner
direkt. Vissa grupper går man igenom schemat med i det sensoriska
rummet. Det skapar en extra trygghet att man kan hänga av sin jacka, säga
hej och berätta vad man heter och sedan gå igenom vad som ska hända
och när i en trygg och lugn miljö.

Projekttid och ekonomi
Projektet har pågått under september 2016 till september/oktober 2017.
Innan dess gjordes förstudie under 2015 samt förberedelsetid. Förstudien
och förberedelsetiden har varit mycket viktiga för att genomföra den
redovisade delen av projektet Jämlik kultur. Projektet har haft en budget på
600 000:-. Av dessa har 470 000 kr gått till personalkostnader för projektledaren, snickare, arvode expertgrupper samt timtid. Iordningställande av
rummet med material, inredning, inköp, samt framtagande av andra
material har uppgått till 130 000 kr.
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Resultat
Syftet med arbetet var att kunna tillgängliggöra en kulturinstitution, i detta
fall Lödöse museum och Lödöse bibliotek, till en grupp som sällan kunnat
besöka sådana platser. Arbetet har lett fram till att fler kan ta del av verksamheten. Syftet med projektet var också att ta fram koncept för hur man
som kulturinstitution kan kvalitetssäkra och tillgängliggöra lokaler och
aktiviteter samt utveckla arbetssätt som passar för målgruppen barn och
unga med NPF/IF.
Ett mål var att skapa en utställnings- och biblioteksmiljö som är anpassad
för målgruppen i sin utformning samt att utveckla nya material och arbetssätt utifrån målgruppens behov. På Lödöse museum och bibliotek manifesterades detta i det sensoriska rummet. Rummet är delbart med skjutbar
vägg och är målat vitt med så lite intryck som möjligt. Det innehåller
sensoriska material som exempelvis ljusdraperi, sensorisk eld, taktila ytor
och möbler utformade för målgruppens behov.
Ett annat mål som uppnåtts var att ta fram en museilektion som är
anpassad efter målgruppen och som skulle bygga på rummets utformning.
Det blev till slut tre museilektioner. Detta kom sig av att vi såg olika förutsättningar och behov hos olika besökare. Museilektionen ”Från kålgård till
soppa” kom vi efter test med olika grupper fram till passade bäst för elever
med viss förmåga till abstrakt tänkande. Att vi använder pekprat och
symboler gör lektionen anpassad för besökare med språkstörning och
koncentrationssvårigheter. Museilektionen ”Den magiska cirkeln” fungerar
utmärkt för hela spektrat från lätt adhd till grav IF. Museilektionen
”Hur känns det” bygger på att personer med gravare IF och autism gärna
upplever med känseln.
Det skulle också tillverkas ett studiematerial anpassat till målgruppen.
Här fick vi tänka om lite jämfört med hur vi vanligen gör studiematerial.
Testgrupperna var inte särskilt intresserade av häften med bilder, så vi
övergick till att använda de taktila föremålen i skåpen och dessutom widgitsymbolerna som hör till. Då fick vi många positiva reaktioner.
Det gjordes också en digital publikation med exempel på hur vi jobbat och
idéer till andra som vill arbeta med målgruppen. I den digitala publikationen
finns även en film där man får titta in i det sensoriska rummet och se en del
av en museilektion.

Vädurshuvudet från riddarskölden känns bra i 3D-version.
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Arbetet har resulterat i flera delar; förutom det sensoriska rummet så har
det utvecklats ett förberedelsehäfte, studiematerial, pedagogiska verktyg
och material samt testet med QulturQompisQlubben(QQQ).
Målgruppen för arbetet har varit barn och ungdomar med hela spektrat
av NPF-problematik och IF. Dessutom indirekt deras klasskamrater, lärare,
assistenter, föräldrar och syskon. Förutom de primära målgrupperna berörs
barn och unga med språkstörning och synnedsättning positivt. Givetvis är
projektet positivt även för vuxna med ovan nämnda tillstånd. Andra som
berörs positivt är personer med psykiatriska tillstånd som psykos, kroniskt
trötthetssyndrom och demens.
En svårighet i arbetet med projektet har varit att projektet förändrades
från ett större till ett mindre projekt. Projektledaren har dock tagit sig an
detta på ett positivt sätt och anpassat målen utifrån de förutsättningar
som fanns.

Projektet Jämlik kultur har gett en rad erfarenheter, metoder och sätt att
arbeta som går att applicera på andra kulturinstitutioner. Att bygga ett
sensoriskt rum är inte nödvändigt på alla ställen, däremot att tänka till hur
mottagande sker, Hur lokaler är utformade för att ge den bästa upplevelsen för att inte skapa ett ”overload”. Den möjligheten finns i stort sett i alla
verksamheter men kräver en analys av lokaler, tillgång och entréer. De
metoder, material och verktyg som tagits fram är också helt möjliga att
med enkla hjälpmedel anpassa till den egna verksamheten.

När rummet invigdes hade det
Ljusdraperi
”Kullerstensgata”
Skåp med taktila föremål med widgitsymboler
Sensorisk eld i eldstad

I projektet har ett nära samarbete skett hela tiden med målgruppen samt
experter. Arbetet har sedan utvärderats. Bland annat gjorde Solhagaskolan
egna utvärderingslappar med widgitsymboler. Det känns som att piloterna
fick fram sina synpunkter, även om de hade svårt med språket.

Bänkar

Det faktum att vi hade med föreningen Attention, en aktiveringspedagog
från ett boende, lärare, elever och familjer i Arbets- och Expertgrupper
gjorde att vi fångade upp förhållandevis många tankar och behov. Dock
känns det som att vi missade den grupp som har gravare IF. Det var först
efter implementeringen av den nya pedagogiken som vi fick till oss från en
assistent att det vore bra med en brits för byte av vuxenblöjor. Det var en
ganska grundläggande sak som vi missade.

Äpplemärkta böcker, ljudböcker och Daisyspelare

Om QQQ säger deltagarna att det har varit kul och att det var lagom att
träffas en gång i månaden, även om några hade velat träffas lite oftare.
På frågan om delaktighet svarar både deltagare och föräldrar att det inte
skulle fungera för dem själva att hålla i en sådan aktivitet. Framgångsfaktor
var förberedelsematerial, bildschema vid genomgång, genomgång av
besöket i lugnt rum, struktur men samtidigt flexibilitet. Att genomföra
aktiviteterna i samma lokal sågs som en fördel då det skapade trygghet.
För föräldrarna har också en verksamhet som QQQ en social funktion
samtidigt som deras barn får en fritidsverksamhet på sina villkor.

Soffa
Bord och stolar med och utan rygg- och armstöd
Bokhylla med glasdörrar som går att spärra
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Tvådagars kurs ”Lives in the balance” föreläsningar med bl a Ross Greene,
Bo Hejlskov, Pelle Sandstrak ( 3 pedagoger från Lödöse museum) okt 2016
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Expertgrupp 1 (lärare)

Bilagor

Kejll Pettersson pedagog Särskild Undervisningsgrupp Ängaboskolan
Magdalena Bjärneroth specialpedagog särskolan Öjersjö brunn
Marie Lundberg pedagog Solhaga skolan, en del av Nytida boenden och
skolor
Ulrika Melander aktiveringspedagog boende för autistiska vuxna på Öckerö,
ordförande Attention Öckerö

Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:

Expertgrupp 2 (familj)
Fam 1 son 10 år AST
Fam 2 son 7 år lätt IF AST
Fam 3 son 8 år lätt IF AST
Fam 4 söner 8 och 10 år adhd muskeldystrofi
Senare tillkom familjer med barn mellan 10 och 14 år med AST och adhd
Fam 5 söner 12 och 14 år
Fam 6 son 13 år
Fam 7 son 15 år
Fam 8 dotter 12 år
Fam 9 son 12 år
Intervju Carina Rådenmark, kommunikationshandledare på Eldorado kulturhus, Göteborg september 2017
Intervju med psykolog Annika Kinnman på Barn- och ungdomshabiliteringen
mars 2017
Kurs i pekprat SU Dart (museipedagog Marie) feb 2017
Tvådagarskurs i interaktiv dramalek ”Hunters heartbeat method” ( museipedagog Marie) maj 2017
Halvdagskurs på Eldorado kulturhus för personer med grav IF (museipedagog Marie och bibliotekarie Krystyna) september 2017
Intervju Rebecka Bukovinszky projektet Funktech på Göteborgs stadsmuseum nov 2016

Förberedelsehäfte
Sensoriska rummet på egen hand
Bildschema
Museilektionerna implementerade i museets pedagogiska program

Bilaga 1: Förberedelsehäfte

Detta är Lödöse museum!
Lödöse museum och bibliotek är ett stort hus av tegel. Inuti finns ett bibliotek
där man lånar böcker och ett museum där man kan se saker från förr i tiden.
Man kan gå in via receptionen.

Om man tycker det är jobbigt med mycket intryck kan man gå in via dörren i
glasgången. Vill man kan man gå in via ingången på baksidan.
Säg till i receptionen eller ring innan 010-4414381.

Förberedelsehäfte
Välkommen till Lödöse museum och bibliotek

Så här ser handikapptoan ut. Det finns ingen elektrisk handtork.
Man torkar sig på papperhanddukar.

Ibland när någon är sjuk eller
bortrest kan det jobba någon
annan i receptionen.

I receptionen jobbar Richard och
Mauritz.

Bredvid receptionen finns toaletter
och kapprum för jackor.

Så här ser en av våra vanliga toaletter ut. . Det finns ingen elektrisk
handtork. Man torkar sig på papperhanddukar.
Bredvid kapprummet finns en trappa
som leder upp till andra våningen.
Bakom trappan kan man hänga
ytterkläder. Där finns även handikapptoan.

På övervåningen kan man sitta och äta.

Dörren längst ner leder till vårt Sensoriska rum.
Här provar vi olika sätt att göra historia lätt att förstå.

I receptionen finns också en butik med t e x böcker, smycken och leksaker.
Dessutom finns det ett café, där man kan köpa fika och sitta och fika.
Där inne finns det lugnande lampor. Ljuset från elden och färgen från vattnet
är en del av berättelsen om människorna som levde för längesedan.
Om man blir trött av att vara i de andra museirummen kan man vara här
och läsa, pyssla och ha en del av sitt besök.

I rummet innanför butiken ligger biblioteket där man kan låna böcker.

Här jobbar Krystyna tisdagar, torsdagar och fredagar.

Bredvid biblioteket ligger ett rum som kallas för utställningshall.
Där kan man se på gamla saker från riddartiden som har blivit uppgrävda
ur marken. Sakerna ligger i glasskåp för att de inte ska gå sönder.
Det finns också skyltar med berättelser om sakerna och bilder.

En viktig sak i utställningshallen är vår stora modell som visar hur staden
Lödöse såg ut på riddartiden. Den får man gärna känna på. Den stora båten
får man gärna leka i när det är rast.

Bakom det första rummet finns ett rum till med saker.

I utställningshallen jobbar Marie och Liselotte med att berätta
om sakerna som finns där. Sakerna är jättegamla.

Marie
Ibland klär vi ut oss i kläder som ser jättegamla ut.

Liselotte

Bakom biblioteket ligger ett rum som kallas Museiverkstan.
Där kan man måla, pyssla och leka i vårt lekhus.

Där finns också en soffa där man kan sitta och läsa.

Vår vaktmästare heter Niklas.

Har man bokat museilektion eller kommer på en familjedag kan prova hantverk
från medeltiden. Se hemsidan: www.lodosemuseum.se.
Vill man gör vi ett bildschema över besöket.

På övervåningen till vänster i trappan finns utställningen Mellan älv och hav.
Till höger pågår arbete med att göra en ny utställning.

På baksidan museet finns bord och en gräsmatta där man kan leka på sommaren.

Dessutom finns det en liten trädgård. Här får man gärna titta på blommorna.

Längst bort på gräsmattan finns en teaterscen där man spelar teater
på somrarna. Hit får man bara gå om man har med sig en vuxen.

Bilaga 2: Sensoriska rummet på egen hand

UPPLEV

LÖDÖSE

MUSEUMS
SENSORISKA

RUM

PÅ
EGEN
HAND

Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!

Det sensoriska rummet är en kombination av sinnesrum, museiverkstad och bibliotek. Har en person i din
närhet svårt att gå på bibliotek eller museum på grund
av en oanpassad miljö och kommunikation?
Välkomna att uppleva kultur på ett annat sätt!

Lödöse museum hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-4414381/83 www.lodosemuseum.se

Barn, ungdomar och vuxna med till exempel autism, adhd, cp-skador
och intellektuell funktionsnedsättning har hittills mött en ganska
hindrande miljö på Lödöse museum. Det har det blivit ändring på nu!

Nu har vi äntligen invigt vårt sensoriska rum!
Rummet är uppdelat i två delar med ljudisolerade
vikväggar emellan. Det har ett avskalat uttryck för
att inte bidra till överbelastning av sinnesintryck.
Där finns sensoriska hjälpmedel som till exempel
visuell stimulering med hjälp av ljus och taktil
stimulering i form av fotplatta som också är en
medeltida väg.

I väggen gömmer sig skåp med kopior av fynd
som du gärna får känna på. De är löstagbara för
att besökare som sitter i permobil ska få tillgång till dem.
För besökare som förstår och kommunicerar
med hjälp av pekprat finns pekpratsbilder i varje
skåp som hör till föremålen.

Man kan sitta runt den sensoriska elden och vila
sina sinnen.
Taktil kullerstensgata att stimulera fötterna mot

Den sensoriska ljusforsen som faller nedför
berget skiftar i olika färger. Du kan ändra färg
med hjälp av knappar. Vilken färg tycker du
vattnet ska ha?

I biblioteksdelen finns gott
om anpassade böcker;
böcker med blindskrift,
symboler, bliss och daisyspelare.

Bygg en medeltida stad tillsammans eller färglägg en medeltida vapensköld.
Knoppkritor finns för personer som har svårt med finmotoriken.

Bilaga 3: Bildschema
Vi erbjuder museilektioner för personer med intelletuell funktionsnedsättning, språkstörning
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Se vårt pedagogiska program på www.lodosemmuseum.se
Vi erbjuder ett Förberedelsehäfte med foton på miljöer och personal.
http://www.lodosemuseum.se/siteassets/lodose-museum/for-skolan/forberedelsehaftehafte-2017.pdf
Dessutom finns ett häfte med en saga om det medeltida Lödöse att ladda ner om man vill fördjupa
sig på ett lättsamt sätt innan besöket.
http://www.lodosemuseum.se/siteassets/lodose-museum/for-skolan/den-stora-drakfejden.pdf
Har du frågor, synpunkter eller tips? Kontakta museipedagog Marie Schmidt
marie.schmidt@vgregion.se
Har du frågor om böcker eller media för personer med speciella behov? Kontakta bibliotekarie
Krystyna Öjerskog, krystyna.ojerskog@lillaedet.se
Det sensoriska rummet och pedagogiken som hör till har tagits fram under projektet Jämlik kultur
ett samarbete mellan Västarvet, Lilla Edets kommun, föreningen Attention och ett antal skolor
och familjer.
Läs mer om diagnoser som autism, adhd och tourettes http://habilitering.se/autismforum-0
http://attention-riks.se/
Läs mer om intellektuell funktionsnedsättning:
http://www.fub.se/
Läs mer om projektet Jämlik kultur
http://www.vastarvet.se/tjanster_och_projekt/aktuella-projekt/jamlik-kultur/

Bildstöd skapat på www.bildstod.se

Bilaga 4: Museilektionerna implementerade i museets pedagogiska program

MUSEIPEDAGOGIK PÅ SÄRSKILT VIS 2

DEN MAGISKA CIRKELN
Den Magiska cirkeln är en interaktiv
dramalek där barn och vuxna med hjälp
av rytmer, rörelser och sånger berättar
historier från saga och verklighet.
Ni får möta Sigurd Drakdödaren, smeden Regin och rövarbandet Slitungarna som
anföll Lödöse.
Ca 20-30 min. Max 10 elever.

”FRÅN KÅLGÅRD
TILL SOPPA”
Museilektion med kommunikationskarta.
Vi sitter vid det sensoriska rummets
låtsaseld och pratar om vad som
behövdes för att kunna göra soppa på
medeltiden.
Ca 20-30 min. Max 10 elever.

HUR KÄNNS DET?
Museilektion där vi använder känseln
för att uppleva medeltidens olika
material. Vi öppnar det sensoriska
rummets skåpsluckor och känner på
föremålen som finns där. Förklarande
bildstödsbilder finns för varje föremål.
Vill ni så ordnar vi ett bildstödsschema
över besöket.
Ca 20-30 min. Max 10 elever.

