Vatten över huvudet
Om Blå lådan – och om att öppna världen

”Jag hade en elev som aldrig hade sett havet. Ett helt år satt hon på stenmuren
vid handikappbadet och tittade på oss när vi var ute i vattnet. Sista terminen
snorklade hon. Hennes lyckligaste skratt kom när vattnet började rinna innanför våtdräkten. Jag gråter fortfarande när jag tänker på det. Vi gav henne en
bit av världen.”
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Vatten, vatten, bara vanligt vatten
Människan består till största delen av vatten. Jordklotet täcks till mer än två tredjedelar av vatten.
Gräver man tillräckligt djupt i öknen hittar man vatten. Allting hänger samman. Vattnet är livets
förutsättning och en ändlig resurs som måste värnas.
Vatten är suggestivt och föränderligt, det kan frysa och koka, falla ner och sippra fram, det kan
dölja och avslöja saker, det strömmar genom vår tillvaro.
Även Blå lådan är på samma gång konkret och i rörelse. Det är både en idé om vår plats i helheten
och en samling pedagogiska verktyg för att uppleva och lära sig mer om vatten och dess miljöer.
Projektet Blå lådan drivs av Vattenverkstaden i Malmö och riktar sig främst till barn och vuxna
med funktionsvariationer. Det handlar mycket om att göra akvatiska miljöer tillgängliga för den här
gruppen. För många av dem är detta tidigare okända farvatten.
Tillsammans med elever och lärare har projektets innehåll successivt utvecklats för att ge målgruppen sinnliga upplevelser och kunskap om vattnet och vår miljö. Blå lådan har turnerat i Skåne och
Blekinge med en mobil verksamhetsvagn och metoder och verktyg har testats och utvärderats genom workshops, exkursioner, studiebesök, lektioner och andra upplevelser ihop med målgruppen.
Tanken är att Blå lådans material och arbetssätt ska kunna integreras och användas bl a i målgruppens ordinarie verksamhet. Projektet lever också vidare i Vattenverkstadens verksamhet som en
teoretisk, fysisk och digital plattform, som kommuner, skolor, föreningar och andra intresserade kan
ta del av.
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Från idé till projekt
Vattenverkstadens pedagogik bygger på upplevelsebaserat lärande, berättar verksamhetsledaren
Kristina Molin-Hansson.
”Vatten är en stor del av oss och våra liv och vi vill hålla till ute i naturen så mycket som möjligt.
Vi lyssnar in och utforskar tillsammans med barnen och ungdomarna. Vi jobbar mycket med
sinnena, det är viktigt att det blir lustfyllt och att man själv får vara med och göra någonting.”
Vattenverkstaden har länge arbetat med marinpedagogik för skolbarn och för unga med funktionsvariationer.
”Men vi upplevde att det saknades både metoder, verktyg och information om vad som händer
med våra hav”, säger pedagogen Peder Hansson. ”Hur skulle vi kunna ta emot eleverna från särskolan och arbeta med dem? Vi såg att det fanns ett stort behov av material och framför allt av
att utveckla pedagogiken för den här målgruppen.”
När de här barnen började komma blev verksamheten också allt mer upplevelsebaserad.
”För barnen var det något alldeles speciellt att sitta på en flotte eller att gå i sjöstövlar. Vi har en
väldig tro på att lära genom att vara med och uppleva på egen hand.”
I tidigare projekt har Vattenverkstaden framför allt arbetat med fysisk tillgänglighet och att få ut
målgruppen till havet och i naturen.
”Hur skulle man då få elever, som är rullstolsburna eller har multihandikapp eller synskador eller
balansproblem, att verkligen uppleva havet?” undrade pedagogen Pär Glans. ”Jo, vi sydde upp
speciella våtdräkter. Det är inte lätt att få på sig en trång dräkt om man har svåra hinder, men om
man sätter långa dragkedjor på den kan man använda den. Vi ordnade flytfåtöljer så att man kunde
sitta och håva i vattnet. Vi tog fram handskar med simhud och cykloper med förstoringsglas.”
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Prova nya saker
Genom samarbeten med skolor, LSS-verksamheter och naturbaserade verksamheter i Skåne och
Blekinge har en rad aktiviteter, workshops och studiebesök växt fram.
Ut i vattnet och in i den virtuella verkligheten! På med stövlar och virtual reality-glasögon!
Deltagarna har umgåtts med insekter och fantasidjur och lekt med hundar och byggt husmodeller
och funderat över energi och vattenrening. De har snorklat och snickrat. I Hyllie Vattenpark har
de pumpat vatten, byggt kanaler, håvat i dammen, skogsbadat och andats i grupp. De har skapat
”världens första skräpinsamlande hund” tillsammans med Hunddagiset i Lund. De har gjort filmer
med VR-teknik och en interaktiv utställning på Fulltofta Naturcentrum. De har bidragit till att en
ny sorts upplevelser gjorts tillgängliga för barn som besökt den årliga Malmöfestivalen. Elever från
Stenbackaskolan i Karlshamns kommun har fått vada ut i sjön och barn från Malmö har gjort utflykter till skogen och byggnaderna vid Kivik Art på Österlen.
Kristina Molin-Hansson säger att lärarna har varit väldigt positiva till det här arbetssättet där man
gör väldigt konkreta saker med eleverna.
”Det är inte bara teori. Barnen har saknat att få vara med och skapa. Ofta blir det så att man vårdar
de här barnen, på gott och på ont, och att de inte får lov att själva prova olika saker. Vi vill inspirera
och ge dem lite andra upplevelser: så här kan man också göra. Är det något som barnen inte klarar
av får man ju hitta på något annat. Man får prova sig fram. Vad har barnen för idéer? Om man ställer enkla, nyfikna frågor kan man få med sig gruppen.”
Som exempel på aktiviteter där sinnena verkligen varit viktiga, berättar hon om när barnen under
Malmöfestivalen fick ligga på kuddar i ett tyst utrymme, en blå box, och titta upp i taket där det visades en vacker film med näckrosor. I boxen fick besökarna en fristad från festivalens stoj och stök,
vilket är viktigt för alla, men framför allt för barn med autism och koncentrationssvårigheter.
”Föräldrarna trodde inte att barnen skulle klara av att vara tysta – men, se, det gjorde de! De vuxna
var alldeles förbluffade. Barnen låg där i tio minuter och tittade. Det var så fint att se.”
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Förbereda och repetera
Blå lådan är en del av Vattenverkstadens verksamhet och tanken har från första början varit att göra
målgruppen delaktig. Deltagarna på Valdemarsro gymnasiesärskola i Malmö har bl a skapat och
byggt projektets interaktiva utställning med vattentema, berättar Kristina Molin-Hansson.
”Vi hade bl a workshop med dem så att de fick komma med idéer kring vatten och om fiskar och
annat som finns under ytan. Det blev mycket hajar och valar! Vi vill få med eleverna i processen
kring det som ska utformas, innan man går ut i naturen. Förberedelse och repetition är a och o.
Vi har lärt oss att vara tydliga: vad är det vi vill?”
”Hos oss har avståndet mellan idé och genomförande varit väldigt kort”, menar Pär Glans. ”Vi har
vågat testa. I det här projektet handlar det om både fysisk och kognitiv tillgänglighet: hur kommunicerar vi om det här?”
Stephanie Anvelid, Blå lådans projektledare, betonar delaktigheten.
”Vi har hundra deltagare och de är ju individer och har olika sätt att kommunicera. Sedan har
de assistenter och andra personer runt sig som är mottagliga för vad eleverna vill säga. Vi tar fram
symbolkartor för alla uppgifter. Vissa elever använder språkförstärkning genom TAKK, Tecken som
alternativ och kompletterande kommunikation. Ganska många pratar. Man får helt enkelt använda
olika metoder för att fånga upp deras idéer.”
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Viktigt med tydlig struktur
För elever som inte kan uttrycka sig verbalt eller genom tecken (TAKK) finns bildstöd och kommunikationskartor. I stället för att formulera ett ord pekar man på en bild som föreställer det man
menar. Genom att peka talar man om vad man menar och hur man känner sig.
Blå lådan handlar om sådant som finns i och nära vattnet. Då räcker det inte med de vanligaste
bilderna och symbolerna utan man får göra specifika situationskartor, säger Anne-Charlotte
Strandberg, utvecklingspedagog på gymnasiesärskolan Valdemarsro i Malmö.
”Det är viktigt med en tydlig struktur med bildstöd. Blå lådan innehåller olika stationer där man
t ex kan känna på saker eller stoppa ner handen i en låda. Då har vi en hel sida som visar hur man
känner sig. Usch! Äckligt! Spännande! De olika stationerna behandlar olika sinnen och för att
eleverna ska veta vad de ska göra på varje ställe tar man fram bilder på det de ska känna på. Är det
mjukt eller hårt? Man pekar på kartan. Var det bra eller dåligt? I förlängningen, när man använder
det här varje gång, kan eleven själv uttrycka om det var bra eller dåligt och om det var roligt eller
tråkigt. Vi utgår alltid från att eleverna ska få en symbolförståelse för vad de gör.”
En erfarenhet som gjorts inom projektet Blå lådan är ju vikten av förberedelse och upprepning.
Inför varje träff behövs ett förberedande material med förklarande bilder och filmer och repetition
av aktiviteter.
Specialpedagogen Lena Brandberg Svensson betonar också hur man utgår från vad just den egna
klassen behöver.
”När vi skulle ta oss till en damm fotograferade vi den först och gjorde bilder med tecken så att
de skulle kunna förstå vad vi skulle göra där. Det var bilder på olika djur och annat som fanns i och
runt vattnet, som vass eller grodor. Sedan får man peka varje gång man är vid vassen: det här är vass,
det här är vattenväxter. Man lägger till det på situationskartan. När eleven så småningom utvecklar
sitt språk har hon också utvecklat sin förståelse för upplevelsen.”
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Symbolerna blir ett uppslagsverk
Med hjälp av kommunikationskartan kan de peka på sådant de sett och varit med om.
”Det man pekar på, det är det man säger”, berättar Ann-Charlotte Strandberg. ”Tecknen är i stället
för ord. Om man inte har en kontinuitet i att vara ute och känna och uppleva kan man inte uttrycka
sig så väl. I upplevelsen får man ett språk, beroende på hur pass goda modeller vi vuxna är. Det är
genom att benämna det som händer – bekräfta vad eleven gör, berätta vad man själv gör, sätta ord på
händelser och upplevelser – som man ger barnen ett språk. Är vi tysta och inte visar någonting, då
händer ingenting. Då står man bara och tittar.”
Symbolerna blir så småningom till ett uppslagsverk som gör att man kan komma på vad man vill
säga, menar Ann-Charlotte Strandberg.
”Gör man det här länge och kontinuerligt så att de känner sig trygga börjar eleverna rikta sig till
sina kompisar. Man kan vända sig till andra som var med och håvade: o, vad roligt vi hade! Man
pekar och får ett socialt samspel som man annars inte har med sina jämnåriga. Man kan önska sig
och längta efter någonting – och dessutom uttrycka det.”
Hon beskriver det som att man öppnar upp världen lite grann.
”Man ger eleverna lite större yta att vara på, att leva i. Det är små, små steg, men vi gör världen lite
större. Det handlar om självkänslan, självbilden – och att man vågar.”
Sin självständighet utvecklar man ju genom språket, fyller Lena Brandberg Svensson i.
”Kan du inte uttrycka dig eller förstå vad andra säger, då har du ingenting. Det ställer höga krav på
oss vuxna att göra detta. Jag kan märka att när jag pratar med föräldrar om vad deras barn har gjort
tillsammans med Blå Lådan, så kan de svara: ’Nej, det där kan han inte göra.’ Jo, det kan han visst!
Så småningom kan de märka skillnaden hemma också.”
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Övning ger färdighet
När man börjar arbeta med en grupp elever behövs material, en enkel text till målgruppen – och
mycket bilder, säger Pär Glans som är metodutvecklare hos Blå lådan.
”Det ska finnas bilder på platsen, bilder på aktiviteterna och bilder på mig som ska hålla i det hela.
Det får eleverna ta del av som en förberedelse innan vi har våra träffar. Sedan kommer vi dit med Blå
lådans vagn med utrustning och har en presentation och så får deltagarna prova några av stationerna. Vi brukar börja med det sinnliga: smaka, lukta, känna, lyssna. Vid en badplats ställde jag upp en
bänk med en känsellåda. Där fanns en station där man kunde lyssna på vattenljud i lurar och så fick
man smaka på sött och salt vatten.”
Och man behöver inte ens vara vid vattnet, påpekar projektledaren Stephanie Anvelid. ”Vi har
t o m gjort det på en parkeringsplats mitt i ett industriområde!”
Pär Glans menar att man snabbt på plats kan se vad som fungerar och inte fungerar för gruppen.
”Vissa saker fungerar väldigt bra för vissa deltagare och sämre för andra. En del kan gå helt upp i
att lyssna på havet eller bäckar eller droppar i lurar. Andra känner på stenar i känsellådan eller har
händerna i vatten eller sand. Andra gången man träffar deltagarna bygger man ut det hela lite med
fler stationer. Man håvar längs strandkanten och börjar titta på närmiljön. Tredje gången går vi ut
med vadarstövlar eller flyter på vattnet.”
Ibland kan det ta lång tid innan alla vågar sig fram.
”Vi har haft elever som till en början hållit sig på hundra meters håll och tittat på vår vagn därifrån. Nästa gång kommer de kanske närmare och kikar. Det blir väldigt häftigt, och känslosamt, när
man märker att någon som varit ängslig kommer fram.”
Deltagarna har ofta tillgång till en surfplatta och intresset för tekniska hjälpmedel som VR-glasögon har varit stort.
”Virtual reality-filmer kan man använda som ett komplement till naturupplevelsen. Får man se
naturområdet i förväg, eller på en skärm, blir steget mycket kortare när man ska komma ut i naturen”, säger Stephanie Anvelid.
Det är väldigt viktigt med tydlighet, tycker Pär Glans.
”Det som känns igen och det som känns bekvämt, det tycker man är spännande. Vi jobbar mycket
med upprepning och igenkänning.”
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Blå lådan och Örtagårdsskolan
På Örtagårdsskolan i Malmö har klasser från både mellan- och högstadiet varit med i Blå lådan.
”Nästan alla har haft möjlighet att göra någonting, oavsett vilken funktionsvariation de har”, säger
läraren Carina Sjöberg Håkansson.
”Det är väldigt konkret”, poängterar hennes kollega Marie Stridh. ”Många på vår skola rör sig
sällan utanför den här stadsdelen. De har ingen erfarenhet av havet. Det är en upplevelse i sig att
komma ner till stranden och se vattnet.”
Blå lådans pedagogik med tydliga stationer, där man får uppleva olika saker kopplade till vatten,
kan skolan sedan också använda sig av i alla möjliga skolämnen, menar Carina Sjöberg-Håkansson.
”Här finns så många olika moment, man känner på saker och man hittar saker. Det var väldigt
spännande med de interaktiva glasögonen, att få uppleva det som att man var under vattnet trots att
man inte var det. Barnen satt på snurrstolar med glasögonen på sig och när de snurrade såg de något
helt annat.”
Eleverna har också fått vara med och skapa en VR-film och de har varit väldigt engagerade i den
här tekniken.
”När det är något man inte har varit med om tidigare blir man överväldigad”, säger Marie Stridh.
”Det är så verklighetstroget. Man kunde se hur de nästan satt och kände efter saker som de såg i glasögonen.”
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Trygga i vattnet
När skolan får nya klasser är det oftast väldigt nytt för barnen med vatten och vattenliv, säger
Marie Stridh.
”Våra åttor är varma i kläderna nu, men annars är det ingen här som har fått möjlighet att snorkla
eller använda våtdräkt. Bara detta att få sitta på flotten och håva och sedan gå in och titta i hinken…
Man ser på dem att de känner sig trygga i vattnet.”
”Kunskap har de ju också skaffat sig”, lägger Carina Sjöberg-Håkansson till. ”De känner igen det
som de får upp ur vattnet.”
Hur märker man på eleverna att det här är någonting positivt för dem?
”Det är rätt uppenbart!” svarar Marie Stridh. ”Det är verklig glädje och entusiasm, och iver hos en
del. Det är lite annorlunda än när de ska in på en mattelektion! Hos dem som är multihandikappade
kan man se det i ansiktsuttryck även om de inte kan uttrycka det verbalt. Det syns att de mår gott.”
Lärarna på Örtagårdsskolan värdesätter både Blå lådans kunskaper och förhållningssätt till
barnen och att de har med sig material som skolan inte annars har tillgång till.
Marie Stridh menar att de tillför eleverna en bredare kunskap.
”Det blir praktiskt och konkret, det är aktiviteter och insikter som vi inte skulle kunna erbjuda
annars. Tyvärr är det så med många föräldrar här att de inte rör sig så mycket utanför stadsdelen.
Många elever får inte något riktigt socialt nätverk. Det vanliga är att man inte är med i någon före
ning eller något liknande sammanhang.”
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I ett nytt element händer det någonting
Vad kan Blå lådan erbjuda särskolan som eleverna annars inte får?
”På särskolan är de duktiga på det de gör, de kan sin målgrupp i förhållande till skolarbetet”, säger
Pär Glans. ”De ordnar studiebesök och har aktiviteter utanför de fyra väggarna. Men om man ska
till ett badhus eller gå på teater måste man ofta tricksa med det som finns till hands. Ingenting är
anpassat för den här målgruppen. Det vi gör, gör vi specifikt för dem. Det är något som de inte är
vana vid. De märker: här kommer någon som faktiskt har tänkt på oss!”
Stephanie Anvelid säger att lärarna märker hur en del elever utvecklas på ett sätt som de inte sett
tidigare.
”I ett nytt element, genom att vara ute i naturen och få sinnliga upplevelser, händer det någonting.”
Vad är det då som händer? Pedagogen Peder Hansson från Blå lådan ger ett exempel:
”En kille vägrade ta på sig vadarstövlar och det gick säkert tre-fyra månader då han bara stod och
såg på. Sedan fick vi på honom en stövel och sedan blev han stående där några gånger i sina stövlar.
Vi tog ner honom i vattnet och så fick han stå där. Till sist gick han ut. Sedan fick vi släpa upp honom! Han älskade det. Vi har också upplevt den språkliga utvecklingen och hur de blivit mer sociala. De har börjat våga känna på sanden eller hålla i en liten mussla. Allt sådant blir man så himla glad
av!”
Vad som händer inom den enskilda eleven kan förstås vara svårt att mäta, men de flesta kan peka
och göra tummen upp om de tycker att något är roligt, säger Peder Hansson.
”De flesta berättar om effekter som inte har med direkta kunskaper att göra”, säger Stephanie Anvelid. ”Det handlar mer om sidoeffekter. Plötsligt kan en elev börja prata med människor som hon
inte träffat tidigare. Plötsligt kan två elever stå bredvid varandra som aldrig har kunnat göra det tidigare.”
Pär Glans tror också att själva platsen man befinner sig på har betydelse.
”Det är hälsofrämjande att vara ute i naturen och vid vattnet. Det ger en känsla av välbehag och
välbefinnande.”
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När världen öppnas en smula
”Det är en sak att sitta och prata om vatten i klassrummet och se en film där en bäck porlar”, säger
utvecklingspedagogen Anne-Charlotte Strandberg, ”men att själv gå ut och stoppa ner handen och
känna hur vattnet rinner förbi – det är det som är kvalitet. Det är den upplevelsen som måste till för
att det ska bli begripligt. Det är samma sak som när man läser en bok. Man får ett rikare språk, det
blir en inre resa.”
Hennes lärarkollega Lena Brandberg Svensson menar att man tydligt kan se hur eleverna förändras.
”Första året har de kanske bara ett ord och pekar på det. Nu kan det bli en hel berättelse. Har man
inget språk har man ingenting. Då är man lost.”
På gymnasiesärskolan Valdemarsro har vattentemat fångats upp i den ordinarie undervisningen,
t ex i lektionerna om Afrika som kommit att handla mycket om hav och vattentillgångar.
”Det slutade med att jag kunde göra ett litet prov för eleverna om var vatten kommer ifrån, med
grundvatten, regn, snö, allting. Det ger ju hur många möjligheter som helst”, säger Anne-Charlotte
Strandberg.
Allting måste få tid, betonar Lena Brandberg Svensson. Tid är något som alla hennes elever
behöver.
”Det här är inte någon quick fix. Vi har elever som varit här i fyra år och det är först nu som de
börjar blomma ut. Det handlar om kontinuitet och rutiner. Sedan får man bryta rutinerna ibland –
med andra rutiner. Det här har varit ett väldigt bra projekt för mina elever. Och roligt!”
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Prata om upplevelserna
Hon berättar att de efter träffarna med Blå lådan alltid pratar med eleverna om deras upplevelser.
”Hur var det? ’Bra. Blir glad.’ De pekar på alla saker – stenar, tång, sand, fiskar, maneter, snäckor
– som de har sett och upplevt. De har förstått vad det är. När vi hade varit på akvariet kunde de
uttrycka att de sett många fiskar av olika slag. Vad är det som luktar? Luktar det gott? De kommer
ihåg och känner igen fiskarna genom stödet från bilder och tecken.”
I vattnet kan det väl också finnas saker som en del barn tycker är lite läskiga?
”Vi har ungdomar som inte ens har varit vid havet”, säger Anne-Charlotte Strandberg. ”Våra elever blir bussade till skolan och sedan hem igen. De sitter här och sitter där hemma. Med detta öppnar vi världen och hjälper dem att förstå. Vi skulle kunna fortsätta att jobba med vatten efter Blå
lådan-projektet. Det är viktigt att även de här eleverna får med sig upplevelser som de kan känna
igen när de blir lite äldre och befinner sig någon annanstans.”
Enligt henne är det lätt att göra barnen en björntjänst genom att inte låta dem göra vissa saker
själva.
”Man bara skjutsar runt dem. Man ger dem undervisning, men inte möjlighet att själva uttrycka
sig. Vi tränar våra elever att känna en viss självständighet, om det så bara handlar om att kunna peka
på ’akvarium’. Då fattar vi att de älskar akvariet.”
Många barn med funktionsvariationer har erfarenhet av att inte riktigt förstå och att inte bli
förstådda.
”Att komma till en verksamhet där man förstår och blir förstådd är omvälvande”, säger AnneCharlotte Strandberg. ”Jag hade en elev som aldrig hade sett havet. Ett helt år satt hon bara på stenmuren vid handikappbadet och tittade på oss när vi var ute i vattnet. Sista terminen snorklade hon.
Hennes lyckligaste skratt kom när vattnet rann innanför våtdräkten. Jag gråter fortfarande när jag
tänker på det. Vi gav henne en bit av världen. Helt underbart.”
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Blå lådan är en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten och vattenmiljöer med syfte att
göra kunskapen tillgänglig genom upplevelser och delaktighet.
Det treåriga projektet (2018-2020) har startats av föreningen Vattenverkstaden i Malmö och är
finansierat med stöd av Allmänna arvsfonden. Med Blå lådan utvecklar vi pedagogiska metoder och
material för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Genom upplevelsebaserat lärande utforskar projektet, tillsammans med deltagarna, vilka verktyg och metoder som är bäst lämpade för
målgruppen.
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Stort tack till:
Allmänna arvsfonden
Deltagare och personal på Valdemarsro gymnasium i Malmö
Deltagare och personal i Örtagårdsskolans grundsärskoleklasser i Malmö
Deltagare och personal på Stenbackaskolan i Karlshamn
Deltagare och personal på Höje Hund och Park i Lund
Deltagare och personal i LSS-fritidsverksamheterna, Lunds kommun
Deltagare och personal på Tilia Daglig verksamhet i Malmö
Kreativitetsbanken
Upplevelsehuset, Malmö stad
Stiftelsen Skånska Landskap
Fulltofta Naturcenter
Kultur- och fritidsförvaltningen, Trelleborgs kommun
Arrangemangsenheten på Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Sparbanksstiftelsen Skåne
Mats Hansson
Anne-Charlotte Strandberg
Kjell Stjernholm
Susanna Ochwa-Echel
Bastian Anvelid Uller
Truls Ström
Alla som deltagit i våra aktiviteter och stöttat oss under projektet!
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”Det finns många läskiga djur i håven.”
”Det blev stilla, det var skönt.”
”Fjärilar är det vackraste jag vet.”

9 789151

964768

