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BOOM PROJEKTET LANSERAR EN GUIDE 
FÖR SITT METODISKA RAMVERK

En handbok avsedd att stödja vårdare, vuxenutbildare och yrke-
sverksamma inom kulturarv om hur man arbetar med personer 
med demens med hjälp av BooM-verktygen

BooM-projektet syftar till att öka tillgängligheten av reminiscensbaserade, 
digitala, informella vuxenutbildningsinsatser för äldre. Det gör BooM genom 
att arbeta nära museer och arkiv, som ju är särskilt lämpliga miljöer, där man 
som “minnesinstitutioner” har lämpligt material till sitt förfogande.

Metodhandboken utgör den första intellektuella produktionen (IO) av 
projektet. Det är resultatet av den första forskningsfasen som partnerskapet 
genomförde under de första månaderna av BooM-aktiviteter.

E-boken ska bidra till att sprida kunskap om hur man gör kultursajter til-
lgängliga för personer med demens, samt hur man stärker familjevårdarnas 
och pedagogernas kompetens i att behandla demens.

Handboken finns på svenska, engelska, kroatiska, tyska, grekiska, italienska 
och polska här:  https://boxofourmemories.eu/documents med följande 
innehåll:

1. En litteraturgenomgång om reminiscensbaserad praxis med särskilt fokus 
på arkiv och museer.

2. Paneuropeiska innovativa exempel på minnespraxis i arkiv och museer.

3. Didaktiska anvisningar om hur detta metodiska ramverk kan användas av 
vuxenpedagoger i vårdhem, socialsektorn, arkiv, museer och gallerier.
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4. Didaktiska anvisningar om hur projektresultaten kan användas i informell 
vuxenutbildning med vårdare, familjer och personer med minnesförlust.

5. Insikter om senare projektresultat relaterade till utformningen av BooM-ver-
ktygslådan och BooM-appen.

6. Nyckelord för att säkerställa gemensam referensgrund och förståelse.

Efter flera möten online, träffades BooM:s partners äntligen ansikte mot 
ansikte i Dornbirn (Österrike) den 6 och 7 oktober. Mötet var ett tillfälle att 
planera kommande projektaktiviteter, särskilt det första steget mot IO2 - 
kursplanen för kontinuerlig professionell utveckling (CPD) för vuxenutbildare. 
Partnerskapet arbetar nu i nära samarbete med sina lokala arbetsgrupper för 
att identifiera de exakta utbildningsbehoven som behöver tas upp i kursen.

Europeiska kommissionens stöd för produktionen av denna publikation utgör inte ett stöd för innehållet, som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen 
kan inte hållas ansvarig för eventuell användning av informationen i den.

NOTERA
• För att ta reda på mer om BooM-programmet och för att ta del i aktiviteterna, följ länken www.boxofourmemories.eu  
• BooM samfinansieras av Europeiska kommissionen under bidragsavtalet: Erasmus + GA: 2020–1-PL01-KA204-081598  


