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Denna metodhandbok sammanställer den förs-
ta Intellektuella produktionen (IO) i Box of our 
Memories - Adult Education Caring for Memory 
Los (BooM) -projektet. Den kommer att åtföljas 
av en implementeringsstrategi som skall stödja 
hållbarheten och effekterna av projektets resul-
tat.
BooM-projektet syftar till att förbättra till-
gängligheten av reminiscensbaserade, digitala, 
informella vuxenutbildningsinsatser för äldre. 
BooM kommer att göra detta genom att samar-
beta med museer och arkiv som ju är särskilt 
lämpliga miljöer där dylika insatser genomförs. 
Man förväntar sig en effekt när det gäller att öka 
medvetenheten om att göra städer tillgängliga 
för personer med demens och att stärka famil-
jevårdarnas och pedagogernas färdigheter 
kring hur man behandlar demens.

Dokumentet innehåller följande:

1. En litteraturöversikt om minnesbaserade 
metoder med ett särskilt fokus på arkiv och 
museer.
2. Alleuropeiska innovativa exempel på reminis-
cens i arkiv och museer.
3. Didaktiska anteckningar om hur denna meto-
diska ram kan användas av vuxenpedagoger i 
vårdhem, social sektor, arkiv, museer och gal-
lerier.
4. Didaktiska anvisningar om hur resultaten 
kan användas i informell vuxenutbildning med 
vårdare, familjer och personer med minnesför-
lust.
5. Insikt i de senare resultaten som är relaterade 
till utformningen av BooM-verktygssatsen och 
BooM-appen.
6. Viktiga referensvillkor för att säkerställa ge-
mensam grund och förståelse.
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DEMENS OCH REMINISCENS 

 
Vad är demens?
Demens är inte en specifik sjukdom utan beskriver snarare en grupp 
symtom som påverkar minne, tänkande och sociala förmågor allvarligt 
nog för att störa det dagliga livet. Demens är vanligtvis en kronisk och 
progressiv sjukdom. Alzheimers sjukdom är den vanligaste typen av de-
mens.

1



7

 

BETEENDESSYMPTOM  
PÅ DEMENS

PSYKOLOGISKA SYMPTOM  
PÅ DEMENS

Rastlöshet - hyperaktivitet

Agitation

Olämpligt socialt beteende

Verbal eller fysisk aggressivitet

Vägran

Sömnstörningar

Sexuell hämningslöshet

Ätstörningar

Ihållande vokaliseringar

Fabulering

Hamstringslust

Hallucinations;

Depression;

Euphoric mood or, on the contrary,  
apathy and indifference;

Anxiety and irritability.

As mentioned, dementia is a progressive disease: the development of dementia symptoms acSom 
tidigare nämnts, är demens en progressiv sjukdom och utvecklingen av demenssymptom åtföljer 
en progressiv försämring av det dagliga livet, såsom att förbereda en måltid eller ringa ett tele-
fonsamtal samt att ta hand om sin egen personliga hygien. Utvecklingen av sjukdomen innebär 

Dessa sjukdomar drabbar ett stort an-
tal äldre över hela världen. Det är dock 
viktigt att konstatera att demens inte 
bör betraktas som en del av normal 
åldrande. Enligt WHO är den uppskatta-
de andelen av befolkningen i åldern 60 
år och äldre med demens vid en given 
tidpunkt mellan 5 och 8%.
Symtom på demens kan variera bero-
ende på orsaken, men i allmänhet kan 
de inkludera en försämring av kognitiv 
funktion (dvs. förmågan att bearbeta 
tankar) utöver vad som kan förvän-
tas av normalt åldrande. Den påverkar 
minne, tänkande, orientering, förståelse, 
beräkning, inlärningskapacitet, språk 
och omdöme.

TNedsatt kognitiv funktion åtföljs vanligtvis av beteendemässiga och psykologiska symtom 
(BPSD) såsom:
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också en gradvis försämring av minnesförmågan, svårigheter att prata och förstå, orientering i tid 
och rum, försämrade sociala bedömningar och ”ovanliga” beteenden.
Personer med demens behöver gradvis mer och mer hjälp från informella och formella vårdgivare. 
På grund av detta upplever vårdnadshavare av patienter med demens en stor börda, vilket inte 
bara skadar vårdpersonalens fysiska och psykiska hälsa utan också äventyrar deras förmåga att 
bry sig och skapar en slags ond cirkel. Det är därför det är viktigt att inte underskatta vårdares 
välbefinnande, känna igen sjukdomens påverkan, möjliga tecken på stress och leta efter sätt att 
stödja vårdgivaren såväl som den vårdade.

1.2 Farmakologiska terapier kontra icke-farmakologiska terapier:  
en översikt
För närvarande är endast ett fåtal läkemedel specifikt godkända för demens, uteslutande riktade 
mot Alzheimers sjukdom. Läkemedlen ger kontroll av symtom under en tid, men de kan inte stop-
pa sjukdomsprogressionen. Dessutom svarar inte alla patienter på farmakologisk terapi. (Govoni 
et al. 2020).
 Eftersom det inte finns någon djupverkande effektiv terapi för behandling av demens, är den 
metod som visar de bästa resultaten den som kombinerar farmakologisk terapi med psykoso-
cialt ingripande.
Det finns tre huvudmetoder: kognitiva, multistrategiska och beteende-sensoriska.

• Kognitivt orienterade interventioner (stimulering / träning / 
kognitiv rehabilitering) involverar kognitiva färdigheter hos 
personer med demens genom övningar och tester, med 
kompenserande och / eller rehabiliterande ändamål.

• Det multistrategiska tillvägagångssättet inkluderar 
icke-specifika eller globala interventioner som inte specifikt 
agerar på kognitiva mekanismer utan använder både inter-
na och externa resurser hos patienten. Reality Orientation 
Therapy (ROT), reminiscensterapi, valideringsterapi och 
sysselsättningsterapi är några av de insatser som faller 
inom ramen för detta tillvägagångssätt.

• Slutligen inkluderar beteende-sensorisk metod ingripanden 
som musikterapi, aromaterapi och fototerapi eller inter-
ventioner som använder olika sensoriska ingångar (musik, 
eteriska oljor, ljus) som medel för icke-verbal information 
(Govoni et al. 2020).

Inte alla ingripanden som beskrivs här bygger på solida vetenskapliga grunder, förutom de som 
tillhör det kognitiva tillvägagångssättet. Men deras stora spridning, förtroendet hos operatörer 
med sådana tillvägagångssätt, frånvaron av biverkningar och de positiva resultaten som ofta finns 
empiriskt i små sampel, stöder klinisk användning och möjlighet till ytterligare studier. Huvud-
målet är att uppnå en minskning av sjukdomens inverkan och uppmuntra personerna att behålla 
sin självroll och autonomi (Govoni et al. 2020).

1.3 Reminiscensterapi vid demens
Terapin med reminiscens involverar diskussion och återupptagande av tidigare erfarenheter, gen-
om olika material, baserat på principen att dessa upplevelser tenderar att kommas lättare ihåg av 
äldre jämfört med de senaste händelserna. De kan därför representera en stimulerande aktivitet 
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även för försökspersoner med betydande minnesnedsättning kring de senaste händelserna. Den 
psykosociala förbättringen som induceras av RT kan gynna såväl personer som vårdare.
Reminiscensterapi (RT) är en av de mest populära psykosociala interventionerna inom demens-
vård. Den introducerades på 1980-talet och baseras på framkallande och diskussion med en annan 
person eller en grupp om tidigare aktiviteter, händelser och upplevelser, med hjälp av en mängd 
olika stödmaterial. Den inkluderar återkallelse av tidigare händelser med användning av musik, 
bilder, fotografier och andra hjälpmedel, ofta förberedda med involvering av vårdgivare (Cotelli et 
al. 2012).
På senare tid har IT använts som en metod för att stödja RT-effekt, med flera engagerande media 
och möjliggörande av flera användare; den kan använda webbkameror, foton, interaktioner med 
datorgrafik och personliga videor. Detta digitala innehåll kan innehålla mer eller starkare visuella 
och auditiva stimuli för förbättrat engagemang.
Minnesboxar används ofta i RT, både i dess traditionella och digitala versioner. En minneslåda är i 
grunden en samling objekt, musik eller bilder som är meningsfulla för personen och som återger 
minnen från viktiga stunder i personens liv. Innehållet i minneslådan kan användas för att starta 
konversation och meningsfullt engagera en person med demens.
Även om reminiscens används i stor utsträckning inom demensvård, och att tillgängliga studier 
tyder på att reminiscensterapi kan förbättra humör, självbiografiskt minne och vissa kognitiva 
förmågor (Cotelli et al. 2012), är det verkligen inte det enda tillvägagångssättet som kan användas 
för att engagera personer med demens i aktiviteter som syftar till att främja deras välbefinnande 
genom icke-farmakologiska ingrepp. Andra exempel inkluderar kreativt berättande, ledd konversa-
tion och konstbaserad arbetsterapi.

1.4 Arkivens och museernas roll i demensvård
Arkiv och museer kan spela en viktig roll när det gäller att stödja program som syftar till att 
stimulera minnen och engagemang hos personer med demens och deras vårdgivare, genom att 
tillhandahålla källor till reminiscensbaserade såväl som andra psykosociala interventionsmetod-
er. 

Arkiv kan fungera som agenter för social solidaritet och fungera som symboler för gemenskapsidentitet och minne. Ett 
fotografi av huvudgatan på 1950-talet, en affisch av en lokal mässa, LP-skivor av ett skivbolag, en musikförening eller en 
gammal lokal tidning, intervjuer med arbetare från ett stålverk som inte finns längre eller en film av en festival långt borta - 
alla dessa sparade samlingar kan utlösa minnen. Minnen som kan få dig att känna dig ”hemma”, utlösa emotionell längtan 
och psykologiska processer för identitetsbildning (Brown 2013).

Arkiv har visat sig vara kraftfulla agenter för att återställa glömda minnen (Tischler och Clapp 2020). Därför kan de ex-
empelvis användas som resursmaterial genom att avslöja populära och omedelbart igenkännbara varumärken, produkter 
och miljöer från förra seklet som kan användas för att skapa tematiska “minnesboxar” för personer med demens. I detta 
sammanhang finns betydande exempel som erbjuds av företagsarkiv av kända varumärken (som Boots, Nestlé eller Mark 
& Spencer) eller radiobolag (som BBC) som gjorde sina resurser tillgängliga för detta ändamål. På lokal nivå kan ett stad-
sarkiv tillhandahålla poster direkt relaterade till en persons liv – till exempel genom att visa fotografier från deras tidigare 
arbetsplats. Forskning har visat att arkivsamlingar med direkt relevans kan utlösa starka känslor och tydliga minnen.

Dessutom har arkiv varit inblandade i att främja reminiscenser och berättande sessioner med objekt från sina samlingar, 
inklusive foton och videofilmer, för att stimulera diskussion.

 ARKIV
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Många museer har börjat erbjuda program riktade till personer med 
demens och deras vårdare med målet att erbjuda möjligheter till 
meningsfullt engagemang, motverka stigma i samband med demens 
och i slutändan öka deras välbefinnande. Även om programmen kan 
skilja sig mycket, innehåller de vanligtvis en eller flera av följande ak-
tiviteter:

Konstsökande program, där ett urval av konstverk presenteras för delt-
agarna tillsammans med frågor för att underlätta diskussion i små 
grupper eller där konstverk används för att leda till kreativt berättande. 
Att använda museet som utgångspunkt för samtal är inte bara möjligt, 
utan också mycket fördelaktigt för alla som deltar i dialogen. Männi-
skor med demens och deras nära och kära har mycket att ge, både 
till museer och till varandra. Oavsett sjukdomsstadiet har en person 
med demens fortfarande förmågan att kommunicera, uttrycka, dela 
och känna - även om det successivt uppstår svårigheter och ett större 
behov av att förlita sig på icke-verbal kommunikation. Museer kan up-
pmuntra och främja denna reflektion och reaktion, även om ord inte 
längre finns tillgängliga (Rhoads 2009).

Konstskapande program, där utvalda konstverk används som inspira-
tionskälla för att skapa enkla konstnärliga projekt med olika medier, 
material och tekniker. Dessa workshops tillåter individer att uttrycka 
sin kreativitet och uppleva stunder av välbefinnande och kontakt med 
andra.

Objekthantering, där personer med demens uppmuntras att hantera 
arvsobjekt och prata om dem finns också att tillgå. Dessa objekt kan 
hämta minnen från det förflutna, men de kan också vara av en mystisk 
natur eller vars syfte inte är omedelbart uppenbart för att stimulera 
nyfikenhet och lärande. Camic et al. (2017) -studien visade att beröring 
och prat kring museiföremål i smågrupper ökade deltagarnas subjekti-
va välbefinnande i samband med olika typer av demens med mild eller 
måttligt nedsatt nivå.

Konstterapi, som är en form av terapi som använder konstmedia som 
sitt primära kommunikationssätt. Även om konstterapi kan tillhan-
dahållas i många olika miljöer har användningen av konstterapi i mu-
seer börjat dyka upp.1

1  I denna handbok kommer vi inte att fokusera specifikt på konstterapi som ett privilegium för utbildade terapeuter och som därför 
inte faller inom ramen för BOOM-projektets omfattning

 MUSEER



11

 

FALLSTUDIER AV INNOVATIVA 
METODER FÖR ATT FRÄMJA 
REMINISCENSARBETE I ARKIV 
OCH MUSEER

  
Som nämnts kan arkiv, museer och konst spela en viktig roll när det 
gäller att stödja program som syftar till att stimulera minnen och en-
gagemang från personer med demens och deras vårdgivare, och tillhan-
dahålla källor till reminiscensbaserade sätt såväl som med andra psyko-
sociala interventionsmetoder.

2
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I DET HÄR AVSNITTET HITTAR DU ETT URVAL 
AV GOD PRAXIS OCH FALLSTUDIER FRÅN HELA VÄRLDEN.
Mer bästa praxis finns på:
www.boxofourmemories.eu/best-practices

1 MUSEER FÖR LIVSHISTORIER

 KATEGORI: REMINISCENSARBETE & MUSEER

 LAND: SCHWEIZ  

Källa: www.museumfuerlebensgeschichten.ch/web/wp-content/uploads/2017/12/Bild-49.jpg 
Museum für Lebensgeschichen. Copyright: Museum für Lebensgeschichten

kontext
Museum for Life Stories är en del av äldreboendet Hof Speicher i Schweiz. Museet var en idé av 
konstnären Hans Ruedi Fricker. Tillsammans med personalen på äldreboendet samlar de livsh-
istorierna från dess invånare och lokalbefolkningen - vanliga människor med olika utbildning och 
social bakgrund. Museet är värd tillsammans med HR Frickers konstprojekt och minnesprojekt 
“Miin Ort” (“Min plats”). Människorna och vad som påverkar dem ska stanna kvar i medvetandet, 
det är därför fotoutställningar i storformat visar utvalda platser med personlig betydelse för en 
boende. Båda koncepten har anpassats av andra äldreboenden: Martinsheim i Visp, Schweiz, och 
Seniorenhaus am See i Hard, Österrike.

beskrivning

Konceptet är enkelt: ingenstans är berättelsernas reservoar större än i äldreboenden. På denna 
plats samlas livshistorierna från vanliga människor med olika utbildning och social status.

Berättelserna samlas in av personal, volontärer eller en kurator och presenteras genom utställn-
ingar, broschyrer, föreläsningar och diskussioner.

De stora fotopanelerna är placerade i korridoren bredvid varje invånares rumsdörr - visar utvalda 
platser med personlig betydelse, som bestäms i Fricker-parets samtal med invånarna. Bilderna 
och texterna visas också på en bildskärm vid ingången till äldreboendet. Bilderna kompletteras 
med porträttfotot och en text som hänvisar till personen. H.R. Fricker handlar inte om fotografiets 
konstnärliga uttryck, utan om betydelsen av den plats som avbildas för människorna.

intressenter

Äldre människor som lever med demens, deras familjer och anhöriga samt vårdpersonal.

metodisk approach
Insamlandet av berättelser görs genom att intervjua, samla in fotografier, dokument eller tid-
ningsutdrag av personalen, volontärer eller en kurator och presenteras genom utställningar, bro-
schyrer, föreläsningar och diskussioner. Bilderna för “Miin Ort” kan göras av samma person.

inverkan
Genom att använda det samlade materialet i konversationer kan ett minne från en invånare hjälpa 
de andra som bor där att återfå sina egna minnen. De samlade berättelserna är lokala eller region-
ala och därmed relaterbara. Det värdesätter vanliga människors minnen och hjälper deras familjer 
och sig själva så att de inte glöms bort.

framgångs-faktorer
Samlar in bilder, ljudintervjuer och objekt som utlöser minnen.

mer  information
http://www.museumfuerlebensgeschichten.ch/web/ 
https://sozialesnetz.hard.at/de/museum-fuer-lebensgeschichten/ 

https://boxofourmemories.eu/best-practices/
http://www.museumfuerlebensgeschichten.ch/web/wp-content/uploads/2017/12/Bild-49.jpg
http://www.museumfuerlebensgeschichten.ch/web/
https://sozialesnetz.hard.at/de/museum-fuer-lebensgeschichten/
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2 MY HOUSE OF MEMORIES -PROGRAM OCH APP

 KATEGORI: REMINISCENCE PRACTICES & MUSEUMS

 LAND: REMINISCENSARBETE & MUSEER

 
Create a Memory Box. National Museums Liverpool. 

Källa:  https://images.liverpoolmuseums.org.uk/styles/focal_point_2_1/public/2020-06/memo-
ry-box-house-of-memories.jpg

Skärmdump från ‘My House of Memories’ app 
Källa: https://play-lh.googleusercontent.com/aHBwYIUZchwpu6Gvnl8k4PYZBAMT_0l5pda5firYuEDvydz9JG_Fb2E-

keePeUcaaZP36=w2560-h1296-rw

kontext

House of Memories, skapat av National Museums i Liverpool, är ett museilett program för demens-
medvetenhet som erbjuder utbildning, tillgång till resurser och museibaserade aktiviteter för att 
göra det möjligt för vårdgivare att tillhandahålla personcentrerad vård för människor som lever 
med demens.

Museet har utvecklat en app, “My House of Memories”, som gör det möjligt för användare att ut-
forska objekt från nutidshistorien som samlats in från museisamlingar. Användare kan lägga till 
dessa objekt och ladda upp personliga foton i deras online-minneslåda eller minnesträd. Appen 
utvecklades ursprungligen för personer med demens eller Alzheimers sjukdom och deras vårdare, 
men kan användas av vem som helst.

beskrivning

Museer är experter på att spela in och ta hand om människors minnen. Genom att använda sin 
erfarenhet av reminiscensarbete, liksom sin tillgång till museiföremål, hjälper House of Memories 
vårdare med utbildning och resurser att kreativt dela minnen med dem som lever med demens.

Det prisbelönta programmet House of Memories skapades av National Museums Liverpool. Pro-
grammet inkluderar:

• Demensutbildning för familj och vänner
• Utbildning för demensmedvetenhet för vårdpersonal
• Skräddarsydd träning

Aktiviteterna inom programmet inkluderar:

• ”Träffa mig på museet”
• “Memory Walks”
• ”När jag var liten”
• ”Minnesväskor”
• ”Skapa ett minnesträd”
• ”Skapa en minneslåda”

En minneslåda är en resurs som hjälper till att utlösa minnen för människor som lever med demens. 
Den innehåller saker från en persons förflutna som har betydelse för dem. En fysisk minneslåda 
kan skapas hemma, eller så är det möjligt att köpa nostalgi-förpackningar eller en färdig minneslå-
da i museets online-butik. Objekten kan vara foton av vänner och familj, brev, skivor / CD-skivor med 
deras favoritlåtar, föremål relaterade till en hobby och personliga föremål (till exempel om personen 
tidigare var läkare kan man inkludera ett stetoskop).

My House of Memories är en gratis app, tillgänglig för iOS och Android, som gör det möjligt för an-
vändare att utforska bilder av objekt från tidigare årtionden, med tillägg i form av beskrivningar, ljud 
och musik. Användare kan samla dessa objekt i sin egen virtuella minneslåda (eller träd) i appen 
för att titta på dem senare.
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Föremål i appen togs ursprungligen från arkiv hos National Museums Liverpool, så de baserades till stor del på Liverpools lokala historia, men katalogen har gradvis utvidgats till att omfatta mer generiskt 
brittiskt och irländskt innehåll. Objekten är grupperade efter teman som användarna kan utforska och spara. Användare kan också ladda upp sina egna foton och beskrivningar i appen.

Alla åtgärder och beskrivningar i appen uttalas högt med en mänsklig röst på engelska för att hjälpa dem med synskada.

intressenter

Människor som lever med demens och deras familjer och vårdpersonal (som behöver lämplig utbildning för att säkerställa att de har rätt kunskap och färdigheter), lärare och forskare, beslutsfattare och 
sjukvårdssystem.

National Museums Liverpool är en samling av sju museer i Liverpool. House of Memories-programmet initierades av Museum of Liverpool.

metodisk approach

Att skapa en demensminneslåda är en enkel aktivitet där du kan använda reminiscensbehandling för att hjälpa människor. Genom att sitta ner tillsammans och utforska en samling objekt eller bilder från 
det förflutna kan du hjälpa till att uppmuntra kortsiktiga minnen genom att stimulera långsiktiga. Museet erbjuder gratis utbildning för informella vårdgivare, familjer, vänner och frivilliga i samhället. De 
erbjuder också strukturerad utbildning i reminiscensterapi för vårdpersonal.

Människor som lever med demens kan använda appen direkt med stöd av en vårdgivare eller familjemedlem. De kan välja en grupp tematiska objekt som ska laddas ner till appen inklusive “Liverpool 
Life”, “Irish Memories”, “Home and shopping”, “Work and family life”, bland andra. Varje grupp innehåller utskrivna bilder, fotografier av objekt, ljud och vissa grupper inkluderar också videor.

I avsnittet Museum Memories kan användare utforska de objekt de har laddat ner. Varje artikel innehåller en beskrivning och vissa inkluderar ljudeffekter eller musik. Användare kan välja att lägga till 
objektet i sin egen personliga minneslåda eller -träd. När du har skapat en profil kan minneslådan / trädet sparas så att det kan visas senare. Användare kan också spela ett bildspel av alla föremål i sin 
personliga låda / träd.

Målet är att objekten, bilderna och musiken ska utlösa minnen och eventuellt inleda en diskussion med användarens familjemedlem eller vårdare.

Flera användarprofiler kan skapas i appen, där varje personlig minneslåda / träd sparas i profilen. Detta gör att samma surfplatta kan användas av flera personer, vilket är praktiskt i en vårdmiljö

inverkan
Från och med september 2020 har 12 500 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fått utbildningsprogrammet House of Memories.

En minneslåda kan öppna kommunikationslinjerna (något som personer med demens kan ha särskilt svårt med), samt ha en lugnande effekt och ge en aktivitet som intresserar dem. Trevliga minnen 
kan aktiveras genom reminiscensterapi. Minneslådor och deras innehåll hjälper till att ge en bra utgångspunkt för konversationer som leder till hälsosam reminiscens. Minnelådorna och deras innehåll 
kan fungera som katalysatorer för att skapa och återskapa identitet. Minnelådor kan tillhandahålla en mekanism för vårdhempersonalen att träna och bekanta sig med invånarna. Det kan också gynna 
familjemedlemmar som får lära sig mer om sina släktingar och föra dem närmare.

Appen utvecklades inom programmet ‘House of Memories’. Det har över 33 000 nedladdningar av appen, som kommer att inkludera personer med demens, familjemedlemmar, vårdgivare och andra 
intresserade parter.

År 2018 arbetade National Museums Liverpool med Minnesota Historical Society (MNHS) för att lansera en lokalversion för USA som samlade mer än 100 sidor från MNHS museisamling.

År 2019 undertecknade British Council Singapore ett samförståndsavtal med National Heritage Board (NHB), Singapore och National Museums Liverpool för att utveckla en version av appen för Singa-
pore. Den lanserades i september 2020 med över 100 objekt från Singapores National Collection och 11 ytterligare objekt från Alzheimers Disease Association (Singapore). NHB arbetar tillsammans med 
British Council Singapore för att översätta innehållet i appen till mandarin, malaj och tamil. Dessa versioner kommer att finnas tillgängliga 2021. 



15

framgångs-faktorer

Museer är experter på att spela in och ta hand om minnen - oavsett om de är tusentals år gamla eller samtida minnen. Museer gör det möjligt för människor att utforska och ansluta till sin personliga 
historia och delta i relevant och meningsfull kulturaktivitet. Att utveckla appen (som stöds av ett bredare projekt för medvetenhet om demens), som är skräddarsydd för att engagera människor som lever 
med demens, är en innovativ användning av museernas stora samlingar.

mer  information

House of Memories program: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/house-of-memories 

My House of Memories App: https://www.liverpoolmuseums.org.uk/house-of-memories/my-house-of-memories-app

Föremål i appen togs ursprungligen från arkiv hos National Museums Liverpool, så de baserades till stor del på Liverpools lokala historia, men katalogen har gradvis utvidgats till att omfatta mer generiskt 
brittiskt och irländskt innehåll. Objekten är grupperade efter teman som användarna kan utforska och spara. Användare kan också ladda upp sina egna foton och beskrivningar i appen.

Alla åtgärder och beskrivningar i appen uttalas högt med en mänsklig röst på engelska för att hjälpa dem med synskada.

intressenter

Människor som lever med demens och deras familjer och vårdpersonal (som behöver lämplig utbildning för att säkerställa att de har rätt kunskap och färdigheter), lärare och forskare, beslutsfattare och 
sjukvårdssystem.

National Museums Liverpool är en samling av sju museer i Liverpool. House of Memories-programmet initierades av Museum of Liverpool.

metodisk approach

Att skapa en demensminneslåda är en enkel aktivitet där du kan använda reminiscensbehandling för att hjälpa människor. Genom att sitta ner tillsammans och utforska en samling objekt eller bilder från 
det förflutna kan du hjälpa till att uppmuntra kortsiktiga minnen genom att stimulera långsiktiga. Museet erbjuder gratis utbildning för informella vårdgivare, familjer, vänner och frivilliga i samhället. De 
erbjuder också strukturerad utbildning i reminiscensterapi för vårdpersonal.

Människor som lever med demens kan använda appen direkt med stöd av en vårdgivare eller familjemedlem. De kan välja en grupp tematiska objekt som ska laddas ner till appen inklusive “Liverpool 
Life”, “Irish Memories”, “Home and shopping”, “Work and family life”, bland andra. Varje grupp innehåller utskrivna bilder, fotografier av objekt, ljud och vissa grupper inkluderar också videor.

I avsnittet Museum Memories kan användare utforska de objekt de har laddat ner. Varje artikel innehåller en beskrivning och vissa inkluderar ljudeffekter eller musik. Användare kan välja att lägga till 
objektet i sin egen personliga minneslåda eller -träd. När du har skapat en profil kan minneslådan / trädet sparas så att det kan visas senare. Användare kan också spela ett bildspel av alla föremål i sin 
personliga låda / träd.

Målet är att objekten, bilderna och musiken ska utlösa minnen och eventuellt inleda en diskussion med användarens familjemedlem eller vårdare.

Flera användarprofiler kan skapas i appen, där varje personlig minneslåda / träd sparas i profilen. Detta gör att samma surfplatta kan användas av flera personer, vilket är praktiskt i en vårdmiljö

inverkan
Från och med september 2020 har 12 500 yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården fått utbildningsprogrammet House of Memories.

En minneslåda kan öppna kommunikationslinjerna (något som personer med demens kan ha särskilt svårt med), samt ha en lugnande effekt och ge en aktivitet som intresserar dem. Trevliga minnen 
kan aktiveras genom reminiscensterapi. Minneslådor och deras innehåll hjälper till att ge en bra utgångspunkt för konversationer som leder till hälsosam reminiscens. Minnelådorna och deras innehåll 
kan fungera som katalysatorer för att skapa och återskapa identitet. Minnelådor kan tillhandahålla en mekanism för vårdhempersonalen att träna och bekanta sig med invånarna. Det kan också gynna 
familjemedlemmar som får lära sig mer om sina släktingar och föra dem närmare.

Appen utvecklades inom programmet ‘House of Memories’. Det har över 33 000 nedladdningar av appen, som kommer att inkludera personer med demens, familjemedlemmar, vårdgivare och andra 
intresserade parter.

År 2018 arbetade National Museums Liverpool med Minnesota Historical Society (MNHS) för att lansera en lokalversion för USA som samlade mer än 100 sidor från MNHS museisamling.

År 2019 undertecknade British Council Singapore ett samförståndsavtal med National Heritage Board (NHB), Singapore och National Museums Liverpool för att utveckla en version av appen för Singa-
pore. Den lanserades i september 2020 med över 100 objekt från Singapores National Collection och 11 ytterligare objekt från Alzheimers Disease Association (Singapore). NHB arbetar tillsammans med 
British Council Singapore för att översätta innehållet i appen till mandarin, malaj och tamil. Dessa versioner kommer att finnas tillgängliga 2021. 
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3 DEN GAMLE BY

 KATEGORI: REMINISCENSARBETE & MUSEER   
 LAND: DANMARK  

 

A Danish kitchen scene from the 1950s. Sidsel Overgaard for NPR 
Källa: https://media.npr.org/assets/img/2016/09/13/danish-museum-9-13-16_custom-aa8f3ac95f41b4f3b94f-

fa804755a3cad67f28a2-s1600-c85.jpg  

kontext

Den Gamle By (Den gamla staden) är ett museum i Århus, Danmark, med en hel lägenhet direkt 
från 1950-talet.

beskrivning

Utställningen är avsedd för besökare som lever med Alzheimers och andra former av demens. 
Det fiktiva paret som skulle bo i den här lägenheten - en skollärare och hans fru - visar upp en me-
delklassmiljö som känns igen av alla besökare, oavsett hans eller hennes situation på 1950-talet.

intressenter
Museet Den Gamle By är öppet för alla besökare - boende från vårdhem och lokala centra, individ-
er i grupper eller familjer i flera generationer.
Museitolkar och -kuratorer från Den Gamle By Museum i Århus, Danmark
Studenter inom social- och hälsoutbildning som tar del av Den Gamle Bys kurser.
Forskare från Center for Autobiographical Memory Research vid Århus Universitet.
Internationellt - Den Gamle By har inspirerat museer i England, Holland och Sverige. Japanska 
socialarbetare har nyligen besökt Den Gamle By

metodisk approach

Metoden är avsedd för Alzheimerpatienter eller andra människor med former av demens vars 
minnen kan utlösas av sevärdheter, ljud och doft från perioden. Besökarna är välkomna att se sig 
omkring och gästerna spelar gärna med. Museivärdarna tar rollen som villiga studenter och ber 
gästerna om mer information: “Vad kan du berätta för mig om den här saken? Smakar det faktiskt 
bra? Du vet nog mer om detta än jag gör.” På Minnenas hus avslutas varje besök med allsång i 
salongen.

inverkan
Tidiga minnen är bäst bevarade. Specifikt minnen från en persons tonår och 20-årsålder, en peri-
od som på engelska kallas "reminiscence bump". För många av besökarna infaller den perioden 
på 1950-talet. När besökare lämnar museet, känns de märkbart lättade. Vissa pratar för första 
gången på åratal, glömmer att använda sina käppar och minns berättelser som deras barn aldrig 
har hört dem berätta.

framgångs-faktorer

Det finns ett behov av mer forskning om associativa triggers, vilket forskare studerar. Men fysiska 
föremål och musik verkar särskilt lovande. Dessa saker verkar ha en effekt även utanför en holis-
tisk miljö som Minnenas hus.

mer  information

https://www.dengamleby.dk/om/presse/nyheder/n/den-gamle-bys-aabner-ny-erindringsle-
jlighed-for-aeldre-ramt-af-demens
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4 MUSEIPROGRAMMET “ALBUM”

  KATEGORI: REMINISCENSARBETE & MUSEER

 LAND: KROATIEN

 

Källa: https://www.facebook.com/tifloloskimuzej/pho-
tos/1527098957327855tos/1527098307327920

 
 

Källa: https://www.facebook.com/tifloloskimuzej/pho

kontext

Museiprogrammet “Album” är avsett för personer med Alzheimers sjukdom och demens. Program-
met utformades i samarbete med det typhlologiska, etnografiska och tekniska museet.

beskrivning
Insikten att människor med demens i allmänhet inte ingår i kulturinstitutionerna för museerna 
var drivkraften för genomförandet av projektet “Album” hösten 2017 på initiativ av Zeljka Susic, 
museirådgivare för pedagogerna och kuratorerna vid typhlologiska museet. Det förverkligades i 
samarbete med Željka Jelavić från etnografiska museet och Kosjenko Laszlo Klemar från Nikola 
Teslas tekniska museum. Genom att välja projektets namn ville initiativtagarna föreslå likheten 
med att skapa sina egna minnesalbum med museiarbetet, eftersom det i båda exemplen handlar 
om urval, utveckling av kriterier, beskrivning och presentation.

intressenter
Museipersonal
Hem för äldre och begränsade
Kroatiska Alzheimersföreningen
Socialarbetare

metodisk approach
Projektets mål var att öka livskvaliteten för sjuka människor, att främja museer som platser som 
bidrar till att förbättra användarnas allmäntillstånd, att presentera museernas sociala potential 
och värderingar och att främja och öka medvetenheten om användargruppen med hjälp av sociala 
nätverk.

Programmets uppgifter var tydligt definierade och inkluderade valet av lämpliga museiföremål 
som skulle användas i arbetet med användarna. Ett av målen var att koppla ihop de tre nämn-
da museiinstitutionerna med föreningar och institutioner som tar hand om personer med Alzhei-
mers sjukdom och demens, samt att samla musei- och socialexperter i ett gemensamt arbete. 
Programmet följde de etiska principerna för att arbeta med patienter och identifierade först sit-
uationen och de etablerade kompetensnivåerna för framtida programdeltagare med hjälp av en 
informell, avslappnande strategi. Efter möte och samråd med socialarbetare och vårdgivare valdes 
museiföremål som var lämpligast för att kunna stimulera och framkalla de glömda minnena hos 
de som led av demens. De tillämpade metoderna inkluderade en individuell, lämplig strategi, med 
en verbal (prata, förklara), visuell (se, uppfatta) och auditiv metod (lyssna) samt direkt arbete och 
kontakt med objekt.

inverkan
Efter att ha bekantat sig med ämnet fokuserade deltagarna på en positiv beteendeförändring ge-
nom olika aktiviteter, konversation, måleri och lek - avkoppling, konversation och skratt, vilket i 
slutändan resulterade i förbättring av deras färdigheter. Att komma ihåg syftet med objektet hjälpte 
dem att komma ihåg historierna.

framgångs-faktorer
Att stänga in museet i en smal, mycket professionell ram är inte längre möjligt idag. Museer är 
nämligen en återspegling av samhället, så det är nödvändigt att utveckla olika program som kom-
mer att känna igen sociala problem genom tvärvetenskapligt samarbete, svara mot dem och agera 
i riktning mot att eliminera dem.

mer  information

https://hrcak.srce.hr/218526
https://www.in-portal.hr/in-portal-news/kultura/14594/zagreb-tri-muzeja-u-jedinstvenom-projek-
tu-za-osobe-oboljele-od-alzheimerove-bolesti
https://www.vecernji.hr/lifestyle/oboljele-od-alzheimerove-bolesti-odveli-u-muzej-da-vide-pred-
mete-njihova-doba-evo-sto-se-dogodilo-1206353
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5 MOMA ALZHEIMERSPROJEKT – MEET ME AT MOMA

 
  KATEGORI: KONSTSÖKANDE

 LAND: USA 

Foto: Jason Brownrigg.  
 Källa: https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/_assets/momaorg/shared/pdfs/ 

docs/meetme/MeetMe_FULL.pdf

kontext

”MoMA Alzheimersprojekt - Meet Me at MoMA” var ett speciellt initiativ i museets avdelning för 
pedagogik. Initiativet ägde rum från 2007 till 2014. Under den här tiden bidrog MoMA-perso-
nalen ytterligare till framgången med museets befintliga utbildningsprogram för individer med 
Alzheimers sjukdom och deras vårdpartner genom utveckling av utbildningsresurser avsedda 
för användning av konst. Hälsovårdspersonalen medvetandegjordes om hur man göra konst 
tillgänglig för personer med demens med hjälp av MoMA: s undervisningsmetoder och tillvä-
gagångssätt.

beskrivning

Meet Me är ett interaktivt galleridiskussionsprogram varje månad för personer med demens 
och deras familj eller professionella vårdare. Genom utvecklingen och utvärderingen av detta 
program blev det uppenbart att engagemang för konst ger deltagarna en möjlighet att förbättra 
deras livskvalitet genom mental stimulering, kommunikation, personlig tillväxt och socialt en-
gagemang.

intressenter
Äldre personer i ett tidigt stadium av demens
Familjer till de involverade äldre och deras vårdgivare
Museipersonal
Lärare 

metodisk approach
De äldre delas in i smågrupper, vanligtvis högst åtta personer med demens plus deras famil-
jemedlemmar och vårdgivare, bestående av totalt sexton personer. Ofta finns det upp till sex 
grupper i olika museigallerier samtidigt. Deltagarna tas emot i ett gemensamt registreringsom-
råde och får namnskyltar, bärbara pallar eller rullstolar och personliga lyssningsenheter för ljud-
förstärkning (om det behövs). En utbildad lärare leder varje grupp genom en rundtur kring fyra 
eller fem konstverk relaterade till ett tema och presenteras i en förutbestämd sekvens. Varje tur 
varar en och en halv timme, med cirka femton till tjugo minuter spenderade på varje konstverk.

Flera diskussionsfrågor ställs för att engagera deltagarna i att observera, beskriva, tolka och 
ansluta till verken och till varandra. Historiska detaljer om konstverken berättas under hela 
turen, och mindre gruppdiskussioner används ofta för att utlösa ytterligare interaktion mellan 
deltagarna.

inverkan

Deltagarna i Meet Me at MoMA-programmet återvänder månad efter månad och det vittnar 
tydligt om den betydelse och värde det har för deltagarna. De har möjlighet att lära sig, att 
stimuleras intellektuellt, att uppleva stor konst tillsammans. Familjemedlemmarna uttryckte 
djup tacksamhet för att den person de bryr sig om kunde ha en sådan upplevelse och - minst 
lika viktigt - att de kunde dela den tillsammans. För både personer med demens och deras 
vårdare skedde positiva förändringar i humöret direkt efter programmet och dagarna efter mu-
seibesöket. Vårdare rapporterade färre emotionella problem, och alla personer med demens 
(utom en) rapporterade om förbättrat humör.

framgångs-faktorer

Värdet av konstupplevelsen som personen med demens erhåller tar bort stigma av Alzheimers 
sjukdom så att deltagarna kan njuta av MoMA-upplevelsen.

mer  information

https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/

https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/_assets/momaorg/shared/pdfs/docs/meetme/MeetMe_FULL.pdf
https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/_assets/momaorg/shared/pdfs/docs/meetme/MeetMe_FULL.pdf
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 6  PÅSKÄGG

 
  KATEGORI: KONSTSKAPANDE 
 LAND: GREKLAND

Källa: https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_egg#/media/File:Pasxalina_abga.jpg

kontext

Yrkesprogram, med praktiska, kreativa aktiviteter kan vara en utmärkt terapeutisk övning för 
äldre med demens som syftar till att förbättra både deras emotionella välbefinnande och kog-
nitiva förmågor. Genom konst, som målning och enkla hantverk, har personen möjlighet att 
uttrycka sin ångest och sina känslor på ett säkert och kreativt sätt. Vårdhem i Grekland genom-
för liknande aktiviteter, och det bör noteras att säkerhets- och profylaktiska åtgärder alltid bör 
övervägas när man utvecklar hantverksaktiviteter. Denna speciella praxis baseras på det faktum 
att firandet av påsk har haft en viktig roll i grekiska traditioner och sociala liv genom åren och är 
något som kan utlösa trevliga minnen och känslor hos äldre.

beskrivning
Aktiviteten är enkel; den äldre uppmanas att välja två till tre nära och kära (vilken person som 
helst som hen minns, antingen levande eller död) för att göra ett gratulationskort till var och en 
av dem. Sedan uppmanas hen att måla och dekorera varje kort med färger och handgjorda pap-
persdekorationer, och om möjligt skriva ner önskningar till varje person. Dessutom uppmanas 
hen att på ett traditionellt sätt måla ett par påskägg med vatten och färg för att läggas med 
varje kort.

intressenter

En vårdare eller en familjemedlem kan genomföra verksamheten tillsammans med den äldre. 
Det bör dock noteras att förebyggande åtgärder bör vidtas särskilt om sax (för papperskort och 
dekorationer) eller kokt vatten (för traditionell färgning av äggen) används.

metodisk approach

Även om en person med demens kan ge intryck av att ha tappat många av de förmågor som 
hen hade när hen fortfarande var frisk, är det slående hur lätt och framgångsrikt samma person 
reagerar en trevlig aktivitet; särskilt en som kan utlösa trevliga minnen från hens förflutna. Den 
metodiska approachen för denna aktivitet ligger i det faktum att samskapande och praktiska 
aktiviteter inte bara kan förbättra målgruppens färdigheter. Påsktraditioner i grekiskt samman-
hang har spelat en viktig roll i det sociala livet, så de äldre som är med i dessa traditioner kan 
påminnas om trevliga minnen. Detta. tillsammans med gratulationskorten som ska göras och 
skickas symboliskt till sina nära och kära, kan stödja dem att uttrycka sina känslor på ett kreativt 
och effektivt sätt.

inverkan

När det gäller de äldre: Positiv inverkan på välbefinnandet, möjlighet att komma ihåg trevliga 
minnen och känslor och att uttrycka sig kreativt

För vårdarna: ett tillfälle att delta i praktiska deltagande, trevliga aktiviteter som sammanför 
dem och också ökar deras välbefinnande.

framgångs-faktorer

Det är individualiserat: den traditionella målningen av äggen är en mycket bekant aktivitet i 
grekiskt sammanhang och kan alstra trevliga minnen. Korten till de nära och kära ger också den 
äldre möjlighet att kreativt uttrycka sina känslor och potentiellt stimulera hens minnen.

Praktiskt och enkelt att implementera: äldre uppmanas att skapa korten och även utföra nöd-
vändiga uppgifter relaterade till traditionell målning av påskägg.

mer  information

https://tinyurl.com/4pursm6e
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DIDAKTISK HANDLEDNING 

  

HUR BOOM:S METODGUIDE KAN ANVÄNDAS AV VUXENUT-
BILDARE I BEHANDLINGSHEM, SOCIALA SEKTORN, ARKIV, 
MUSEER OCH GALLERIER, ETC

3
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3.1 Introduktion
Denna didaktiska guide riktar sig till proffs 
och volontärer som är engagerade i formel-
la sammanhang för att ta hand om personer 
med demens och minnesförlust, och som är 
intresserade av att använda BOOM-materialet. 
Målgruppen för guiden är bland andra personal 
på vårdhem, hemvårdare, vuxenutbildare och 
utbildare av vårdare, vårdstudenter och volo-
ntärer. Guiden är också relevant för intressenter 
som är yrkesverksamma inom kultur och so-
cialvård, arkiv, museer och arv samt beslutsfat-
tare och finansiärer av sådana program.
Den här guiden är baserad på en pedagogisk 
analys av sex exempel2  som projektgruppen 
valt för att representera bästa praxis initierad av 
konst, arkiv, museer och kulturarv för att arbe-
ta med demens. Vi strävar efter att presentera 
en analys av de positiva exemplen och hur de 
kan användas i pedagogiska sammanhang för 
utbildning av vårdgivare. Vi kommer att presen-
tera utbildningskoncepten bakom BOOM-pro-
jektets nya digitala APP och visa vad den kan 
erbjuda som ett komplement till befintligt mate-
rial för direkt användning med personer med de-
mens och i utbildning av vårdgivare och andra 
yrkesverksamma.
De valda exemplen kan sammanfattas enligt 
följande:

1. Easter egg, 1. Påskägg, konstskapande. En idé 
för en kreativ aktivitet som kan utföras av äldre 
personer och deras vårdare (Grekland)

2.  Museum for Life Stories. Vårdhemsboendenas 
berättelser samlas in av personal, volontärer eller 
en kurator och presenteras genom utställningar, 
broschyrer, föreläsningar och diskussioner (Sch-
weiz)

3.  ALBUM museiprogram. Museiobjekt valda för att 
stimulera och väcka glömda minnen hos personer 
med demens (Kroatien)

4.  Alzheimers program i MOMA museum - erbjud-
er olika aktiviteter för att engagera personer med 
Alzheimers och deras vårdare med konst. Alla ak-
tiviteter beskrivs i guider (USA)

5. ”Den Gamle By” i Århus har en exakt kopia, ett 
”Minnenas hus”, av en lägenhet från 1950-talet 
som är avsedd att stimulera minnet hos personer 
med demens (Danmark)

2 Se kapitel 2: Fallstudier av innovativa metoder för att främja reminiscensarbete i arkiv och museer

6. House of Memories, National Museums Liverpool. 
Att skapa en demensminneslåda är en aktivitet 
där du kan använda reminiscensbehandling för 
att hjälpa människor. Genom att sitta ner tillsam-
mans och utforska en samling objekt eller bilder 
från det förflutna kan du hjälpa till att uppmuntra 
kortsiktiga minnen genom att stimulera långsikti-
ga (Storbritannien)

3.2 Metod
De program och metoder som utvecklats inom 
konst, arkiv, museer och kulturarv för att arbe-
ta med minnesförlust fokuserar på att stimul-
era tidiga minnen som ofta kvarstår längre hos 
personer med demens. Metoderna bygger på 
föremål, bilder, ljud, dofter, återuppspelningar 
osv. Dessa ger människor möjlighet att återup-
pleva en tid då han eller hon var aktiv och frisk. 
Vid demens försämras vanligtvis korttidsmin-
net först, medan långtidsminnen kan leva kvar. 
Att komma ihåg sitt förflutna kan få personen 
att känna sig tryggare, öka livskvaliteten, öka 
självkänslan och stärka identiteten.
Genom reminiscensarbete i konst, arkiv, mu-
seer och kulturarvsinstitutioner kommer per-
soner med demens i kontakt med sitt förflutna 
och kan därmed bli mer närvarande och kon-
centrerade i nuet. Vårdare får ökad kunskap om 
individen och större förståelse för personen. 
Släktingar är viktiga resurser för att komma 
ihåg genom att de kan ge vårdgivarna en bild av 
personens livshistoria. Programmen kan i vissa 
fall genomföras hemma och i vissa fall genom 
att man besöker ett center. De kan vara individu-
ella sessioner eller gruppsessioner.
I reminiscensaktiviteterna i grupp kan de positi-
va effekterna förbättras genom att:

• Personerna får uppleva samtal med varandra
• De får lyssna och se andra, vilket stimulerar viljan 

att själva minnas och berätta
• De blir sedda och hörda
• De använder sina sinnen och sin kropp
• Gruppledaren och övrig personal får större 

kunskap om deltagarna
• Gruppen lär känna varandra bättre vilket minskar 

konflikter 
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3.3 Samtalet
Den vanligaste formen av reminiscensarbete är samtalet. Muntlig tradition, dvs. att förmedla in-
formation genom berättande från generation till generation är en gammal metod att bevara det 
förgångna. Reminiscens kan användas på många olika sätt. Metoden kan vara till hjälp för att 
fördjupa vårdpersonalens dagliga kontakter med boende på äldreboenden genom:

• Planerade reminiscensaktiviteter i grupp, museibesök

• Individuella möten med vårdare och pedagoger

• Spontant i vardagen hemma eller på äldreboenden

• Stöd till anhöriga

3.4 Förberedelser
Innan reminiscensarbetet påbörjas är det viktigt att som vårdare försöka skaffa så mycket kunskap 
som möjligt om människan bakom sjukdomen. Vem är personen? Vilka intressen har personen? 
Vad har personen arbetat med? Var är personen född? Hur ser familjen ut? Med ökad kännedom 
om personens livshistoria är det lättare att föra ett meningsfullt samtal som bidrar till att hålla 
minnesfunktioner vid liv. Reminiscensarbete framkallar många olika känslor varpå det är viktigt att 
vara förberedd och ha förmåga att hantera de känslor som kommer upp.

3.5 Memory Box
Det finns många sätt att implementera metoden. Box of our Memories – Adult Education Caring 
for Memory Loss (BooM) har valt exempel på bästa praxis från olika sammanhang (se ovan) 
såsom att uttrycka sig genom konst (målning av påskägg i äldreboendet, besök på muséum för 
modern konst), insamlande av de äldres livshistorier och upplevelsen av bilder, föremål, miljöer, 
musik och dofter som finns som möjligheter erbjudna av museer och arkiv i form av utställningar 
och tidstypiska miljöer. Den populäraste formen torde vara en minneslåda eller -väska som finns 
att tillgå bland annat på museer, bibliotek och äldreboenden.
Minneslådan är tänkt att fungera som en resurs, introduktion eller inspiration att fortsättaremi-
niscensarbetet på en arbetsplats. Med hjälp av lådan och handledningen kan man skapa givande 
reminiscensstunder och kunna tillämpa metoden regelbundet. 
Kom ihåg - denna handledning är endast en vägledning i reminiscensmetoden. Utforma ert eget 
arbete så att ni får ut så mycket som möjligt av samtalsstunderna. Använd de minnesväckare som 
passar just er eller samla ihop ett eget minnesmaterial utifrån de äldres livshistoria. Minneslådan 
kan även vara ett stöd för anhöriga i kommunikationen med sin närstående.

Kring de föremål som finns i minneslådan (minnesväskan) eller i den tidstypiska miljön på muséet 
kan man ställa frågor för att få ett samtal eller en berättelse till stånd. Till exempel gällande in-
nehållet i en necessär kan följande frågor ställas: 



23

Vilka produkter använde du när du skulle göra dig fin? Använde du smink? Vilka kläder brukade 
du använda vid högtider? Vilken frisyr hade du som ung? Hur gick det till att raka sig och klippa 
håret? Användes parfym och hårvatten? Vem hjälpte barnen att hålla sig rena? Hur gick det till 
när du skulle bada? Vad hade du för morgon- och kvällsrutiner? Hur botades sjukdomar? Vilka 
mediciner fanns? Hur var det när du var sjuk? Hur kurerades förkylning? Var sökte man hjälp om 
någon i familjen blev sjuk? Vilka var de vanligaste sjukdomarna?

3.7 Enskilt eller i grupp
Reminiscensarbetet kan ske enskilt eller som en gruppaktivitet, dvs. det kan vara något som sker 
mellan en ensam vårdtagare och en personalmedlem på en avskild plats eller så kan det ske 
mellan personer gemensamt i grupp. Arbetet kan också utföras i ett muséum eller på en annan 
kultursarvsplats som är lämplig för ändamålet.
Reminiscensarbete i grupp syftar oftast till att minnas tillsammans eller för att utbyta minnen, 
vilket i praktiken ofta innebär att ett minne leder till ett annat. Genom att påminnas om olika 
händelser kan man ”friska upp” minnen som man trodde försvunnit. Grupperna bör vara små, 
välplanerade och strukturerade. Mindre grupper skapar en tryggare atmosfär samtidigt som det 
underlättar för en dement person att följa med i det som sägs.

3.8 Allmänt eller specifikt reminiscensarbete
Man kan välja mellan allmänt och specifikt reminiscensarbete. Med allmänt reminiscensarbete 
avses en metod där man använder sig av en mängd minnesutlösande symboler för att stimulera 
minnena. Föremål, dofter, bilder eller ljud sätter i gång tankeprocessen som gör att man associer-
ar till tider och situationer förknippade med ”minnesväckarna”. Ett bra exempel på detta är ’Den 
Gamle By’ i Århus, Danmark, där de dementa får uppleva en lägenhet som är inredd i tidstypiskt 
1950-tal.
Med specifikt reminiscensarbete syftar man till omsorgsfullt utvald och bestämd användning av 
speciella ”triggers”, utvalda med relevans för de deltagande. Ett gott exempel på detta är den min-
neslåda som man har vid House of Memories vid museet i Liverpool, Storbritannien.

3.9 Praktiskt genomförande
Det första steget i reminiscensarbete är att bestämma vilka som ska ingå i gruppen. Efter att 
gruppledaren bestämt gruppens sammansättning är det dags att besluta vilka ämnen som ska 
behandlas samt vilka ”minnesväckare” som ska användas. Kom ihåg att inte använda för många 
sinnesintryck åt gången. Börja gärna med en grupp på två till fyra personer. Genom att deltagarna 
inte blir så många blir det lättare för gruppledaren att se till att alla får komma till tals. Var om 
möjligt på samma plats varje gång eftersom personer med demens är i behov av organiserade 
aktiviteter för att strukturera dagen.
Börja reminiscensarbetet med att samla gruppen och förklara vad sittningen handlar om. Välj 
breda teman innan gruppen är van vid träffarna eller museibesöken (exempelvis barndomen, hög-
tider eller årstider). Sitt gärna i en ring utan bord så att ni kan avläsa kroppsspråket bättre. Försök 
att ha en tydlig struktur på mötet. Skicka runt, alternativt visa upp, en minnesväckare och invän-
ta eventuella reaktioner. Samtala om de minnen som dyker upp. Det är viktigt att gruppledaren 
stimulerar samtalet i gruppen allt eftersom de deltagande delger sina livshistorier. Det finns ingen 
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fastställd mall för vad som kan kallas reminiscens. En utgångspunkt är att när människor tillsam-
mans skapar upplevelser, som för personen blir en bekräftelse på vem han eller hon är, uppstår en 
reminiscensaktivitet. 

3.10 Topptips för kommunikation
Reminiscens är ett verktyg för att underlätta kommunikation. Det är därför viktigt att tänka på 
följande då man kommunicerar med personer med demens:

• Använd ett enkelt språk

• Försök hitta flera sätt att säga samma sak

• Var så konkret som möjligt

• Var lyhörd för signaler som visar om personen förstått

• Skapa en tillåtande atmosfär

• Visa att du lyssnar och lägger på minnet vad personen sagt

• Avbryt eller rätta inte

• Tala långsamt med korta meningar

• Undvik frågor som försätter personen i en omöjlig valsituation

• Förstärk ditt tal med gester. Peka på det du talar om. Om du instruerar om något, visa samtidigt hur det går 
till

• Förstärk det talade ordet med bilder 

3.11 Intressenter
Att kunna engagera alla relevanta intressenter är en tillgång för framgångsrika reminiscenspro-
gram baserade på kulturinstitutionernas engagemang. Förutom att arkiv och museer är en tillgång 
för skolor, kan personal i äldreomsorgen dra stor nytta av dem i reminiscensarbete, särskilt om det 
sker i samarbete med andra lokala aktörer.
Ett gott exempel är utvecklingsprojektet ’Människor, möten, minnen – ett samarbetsprojekt i Klip-
pans kommun i Sverige’ visar på nya möjligheter för arkiven, särskilt lokalt, att vara en resurs i 
samhället. Likaväl som arkiven kan vara en tillgång för skolorna, kan personal inom äldreom-
sorgen ha stor nytta av arkiven i reminiscensarbete, särskilt om det sker i samarbete med andra 
lokala aktörer.

Syftet var att pröva och utveckla nya samarbetsmodeller inom en kommun där både institution-
er, förvaltningar och ideella organisationer ingick. Det handlade om att göra en specifik kultur-
satsning för äldreomsorgen med arkiv och hembygdsföreningar som lokala resurser. Ett konkret 
mål i arbetet var att skapa minneslådor, men också att sprida idéer och metoder till vårdskolan 
i Klippan.
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I projektet ingick även representanter från fritids- och kulturförvaltningen, socialförvaltningen, 
kommunarkivet och vårdprogrammet vid Klippans gymnasieskola. Samarbetet gav upphov till 
positiva erfarenheter och idéer kring hur kulturarvsinstitutioner och reminiscensarbete skulle 
kunna utgöra en tillgång i undervisningen på gymnasieskolans omvårdnadsprogram.
Det övergripande intrycket är positivt. Särskilt poängteras det goda samarbete som uppstått 
mellan förvaltningar, institutioner och ideella föreningar på lokalt och regionalt plan. Samarbetet 
har skapat nya nätverk, lett till nya inblickar och kunskaper om varandras verksamheter, vilket 
i sin tur ökat möjligheterna för kompetens- och resursutbyte i framtiden. Kommunarkivarien 
menar att projektet gjort det möjligt att ”lyfta arkivet lite” och att man har hittat nya sätt att an-
vända arkivet. 
Det samma kan gälla regionala och lokala museer samt bibliotek.
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ANVÄNDA REMINISCENS AV  
INFORMELLA VÅRDARE

  

4
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4.1 Engagemang i meningsfulla aktiviteter 
Symtomen på demens kan göra det svårare för en person att delta i aktiviteter och att engagera 
sig socialt men att tillhandahålla roliga och hälsofrämjande aktiviteter som är lämpliga för de-
mensstadiet kan hjälpa till med detta.
Å andra sidan är det viktigt att hitta sätt att stödja både personer med demens och deras vårdare 
att leva bra. Ny forskning tyder faktiskt på att förhållandet mellan personer med demens och deras 
huvudsakliga vårdgivare, socialt engagemang och anknytning, kan vara viktiga faktorer för välbe-
finnande och de kan uppnås till exempel genom att dela en meningsfull upplevelse på lika grund 
som hjälper till att bygga en positiv relation.3 

4.2 Reminiscens – hur den kan hjälpa
Att prata om trevliga minnen är ett sätt som vårdare kan kommunicera med och meningsfullt 
engagera personen med demens på. Att engagera en person med demens i konversation och akti-
vitet kan dock vara ganska utmanande och reminiscens ger ett strukturerat tillvägagångssätt som 
kan användas för att underlätta detta engagemang. 

Reminiscence “involverar diskussion av tidigare aktiviteter, händelser 
och upplevelser med en annan person eller grupp av människor, van-
ligtvis med hjälp av konkreta saker som fotografier, hushåll och andra 
kända föremål från det förflutna, musik och ljudinspelningar” 

Även om resultaten av forskning inom detta område fortfarande är begränsade, anses reminis-
cens kunna hjälpa både personer med demens och deras vårdare på många sätt:
Reminiscens kan gynna personer med demens genom att: 

• Minska depression

• Minska beteendessymptom

• Minska apati

• Öka intresse, uppmärksamhet och njutning

• Öka social interaktion

• Öka välbefinnande

• Öka livskvaliteten

• Förbättra kognition  

Det bör dock noteras att trots de många fördelarna har reminiscens en potential att väcka min-
nen som är oroande för eller ledsamma för människor med demens, så i vissa fall kan det vara 
bättre att undvika ämnet för att undvika bekymmer

3 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17533015.2019.1700536
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Informella vårdare kan också dra nytta av användningen av reminiscens eftersom det hjälper 
familjer att:

• Ansluta till och kommunicera med personen

• € Se personen bakom demensen

• € Minska vårdrelaterad belastning

4.3 Praktiskt genomförande
Reminiscensaktiviteter erbjuds vanligtvis i grupper inom vården och vårdprogrammen. De kan 
dock också implementeras hemma av informella vårdgivare på individuell basis.

Det första steget skulle vara att identifiera reminiscensämnen, det vill säga kring vilka saker 
samtalet kan inledas. Några frågor som du kan ställa dig själv är:

 Vilket minne eller minnen tycker personen om att prata om?

 Vilka roller har varit viktiga för personen under hens liv?

 Vad pratar familj och vänner om med personen?

 Vilka intressen brinner personen för och tycker om att prata om?

 Vilka minnen eller händelser är oroande för personen om de diskuteras?4

Det andra steget skulle vara att samla in resurser av olika slag som är relevanta och viktiga för 
personen med demens och som kan hjälpa till att inleda samtalet. Dessa föremål kan vara fo-
ton, memorabilia och leksaker men också musik, videor eller andra meningsfulla föremål från det 
enskilda förflutna. Observera att det har visat sig vara till hjälp att engagera alla sinnen, så det 
rekommenderas att inkludera föremål som kan stimulera beröring, doft, smak och hörsel förutom 
visuella element.

Webbplatserna för museer och arkiv kan vara en fantastisk källa till 
bilder och videor som kan utnyttjas inom ramen för reminiscens-
sessioner.

4.4 Kommunikationstips
• Vanliga, faktiska frågor kan vara särskilt utmanande och stressande för personer med demens, som    kan 

vara rädda för att svara fel eller bli generade över att inte kunna komma ihåg. “Hur många barn hade du?”, 
“Var föddes du?”, “Hur gammal var du när ...?” - Allt detta är exempel på frågor som en person med demens 
kan ha svårt att svara på.

• En bra utgångspunkt kan vara att dela ett eget minne som ett sätt att leda till att ställa en fråga mer försiktigt. 
Detta hjälper till att ge ledtrådar till de saker du kommer att prata om, och kan hjälpa personen att slappna av 
och komma ihåg sina minnen lättare, utan rädsla för att blanda ihop saker eller glömma.

• Ibland kan det fungera bra att bjuda in en person att visa en särskild färdighet som relaterar till hens förflut-
na: när en person med demens kämpar för att använda ord kan den faktiskt ha lättare att använda konkreta 
handlingar för att dela något från sitt förflutna. 

4 https://medicine.unimelb.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/2471312/Using-reminiscence-with-people-with-dementia-in-acute-
and-subacute-care-manual.pdf

?
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4.5 Andra metoder
Reminiscens är inte det enda tillvägagångssätt som kan byggas på konst och artefakter för att 
stödja personer med demens och deras vårdares välbefinnande. Det finns faktiskt andra metoder 
som kan tillämpas:

 Konstsökande program5: tdetta tillvägagångssätt syftar till att engagera personer med demens i en menings-
full diskussion som utlöses av konstverk och baseras på “här och nu” -frågor, som - i stället för att väcka minnen 
- uppmuntrar verbal kommunikation, fantasi, idéuttryck och berättelser baserat på vad de ser. Bilder kan väljas 
utifrån en berättelsetråd såsom landskap, porträtt, städer, färger…

Börja med observation och ge dig tid att observera alla aspekter av arbetet. Du kan ställa frågor som “Vad ser du 
i den här målningen?” eller “Vilka färger använder konstnären?”

Då kan du gå vidare till en mer tolkande del. Berör ämnet, kompositionen, tekniken och sociala och historiska 
sammanhang med frågor som, “Vad skulle du ge för namn åt den här målningen?” eller “Vad tror du kommer att 
hända härnäst?”

När du fortsätter dina utforskningar, anslut konstverket till era liv och upplevelser. Detta kommer att uppmuntra 
till nya insikter och interaktioner. Mot slutet av utforskningen, samla de olika trådarna i konversationen som har 
kommit upp. Koppla samman idéer och åsikter och överväg innebörden och värdet av dagens upplevelse.

 Konstskapande program: Du kan engagera personer med demens i små konstverkstäder som också kan 
kopplas till reminiscens. Förmågan att skapa och förverkliga ett konstverk kan fungera som en stark upplevelse 
för individer. De färdiga konstverken kan skapa en känsla av prestation, ägande, stolthet och glädje. Konsts-
kapande innebär taktilitet, skapande som uppmuntrar fantasifulla spel och ger fysisk och sensorisk stimulering. 
Dessa egenskaper är begränsade i reminiscensen, vilken till stor del är konversationsbaserad. När det används 
tillsammans med reminiscens kan konstskapande ge ett mer omfattande stimuleringsområde och hjälpa till att 
fördjupa engagemanget.6

5 Baserat på MOMA’s Meet Me program  https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/ 
6 https://www.researchgate.net/publication/324862982_Connecting_reminiscence_art_making_and_cultural_heritage_A_pilot_art-for-demen-

tia_care_programme/link/5df0afa54585159aa474135a/download

https://www.moma.org/visit/accessibility/meetme/
https://www.researchgate.net/publication/324862982_Connecting_reminiscence_art_making_and_cultural_heritage_A_pilot_art-for-dementia_care_programme/link/5df0afa54585159aa474135a/download
https://www.researchgate.net/publication/324862982_Connecting_reminiscence_art_making_and_cultural_heritage_A_pilot_art-for-dementia_care_programme/link/5df0afa54585159aa474135a/download
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BOOM:S VERKTYGSBACK  
OCH APP

  

För att stödja det praktiska genomförandet av reminiscensbase-
rade programmen av yrkesverksamma och informella vårdgi-
varna i samarbete med arkiv och museer, kommer Box of Our 
Memories-projektet att utveckla två specifika resurser, en verk-
tygslåda och en APP.

5
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5.1 Verktygslådan
BooM-verktygslådan är utformad för att hjälpa 
personer med demens, yrkesverksamma och 
familjer att förstå tillståndet och vilka självh-
jälpsprogram de kan utveckla med hjälp av 
projektets produkter. Informellt lärande är i sig 
värdefullt i och för sig för vuxna med minnesför-
lust. Det finns också många andra skäl till varför 
detta program för informellt lärande för vuxna 
förtjänar fortgående och noggrann uppmärk-
samhet från utövare, forskare och vuxenstud-
erande själva.
BooM:s online-verktygslåda främjar informellt 
lärande för vuxna om demens genom att svara 
mot de många förändringar och utmaningar 
som det moderna samhället står inför. Dessa 
inkluderar förbättrad hälsa, förväntad förlängd 
medellivslängd hos ett växande antal äldre och 
stöd för välbefinnande och lycka som en form 
av icke-formellt lärande för vuxna med minnes-
förlust och deras vårdare och familjer.
Närmare bestämt kommer verktygslådan att 
innehålla moduler, spel, frågesporter etc. an-
gående följande:

• Hur man besöker ett museum med personer med 
demens

• Hur museipedagoger kan förbereda tematiska 
workshops för personer med demens genom att 
utnyttja det lokala arvet

• Hur man använder fotografier med personer med 
demens

• Hur man utforskar objekt

• Hur man samlar in och tar hand om minnesdoku-
ment

• Hur man använder ljudmaterial

• Hur man använder byggnadsmiljön; byggnader, 
statyer, platser osv med personer med demens

• Hur man skapar en personlig tidslinje och släkt-
träd

• Hur man använder Box of our Memories APP med 
personer med demens

 
5.2 APPEN 
BooM:s APP bygger på konceptet med en låda 
eller en väska med minnen men möjliggör ut-

veckling av en personlig digital minneslåda som 
kan nås via en dator eller surfplatta och bildar ett 
informellt vuxenutbildningsprogram. Användare 
kan samla in digitala medier och föremål för att 
stimulera personen med demens.
Appen är ett personligt, digitalt arkiv med me-
dieartiklar som kan användas direkt och in-
dividuellt av personer med demens, stödda 
av familjemedlemmar och vårdare. En slags 
personlig museiutställning som syftar till att 
stimulera minne, förbättra humöret och minska 
ångesten. Den gör det också möjligt för famil-
jemedlemmar och vårdare att lära sig mer om 
personen med demens. BooM kommer att fin-
nas tillgänglig som en webbapp, via vilken web-
bläsare som helst, så att den kan användas på 
alla surfplattor / smarttelefoner nu och i fram-
tiden. Detta gör det också möjligt för användar-
en att komma åt den från vilken enhet som 
helst när de är inloggade, så att de kan arbeta 
på sin personliga online-minneslåda hemma 
med familjemedlemmar och på en annan en-
het med vårdpersonal någon annanstans. Det 
kommer att stödjas av en “hur man använder” 
-video- och textguider som finns tillgängliga på 
OER-plattformen.
Begreppet ”memorybox” använts med framgång 
i museer, vårdorganisationer och privata famil-
jer. Den tar vanligtvis formen av en fysisk låda 
fylld med föremål som familjefoton, vykort, tid-
ningsurklipp, musikinspelningar eller souvenir-
er. Minneslådan målar upp en bild av en persons 
förflutna. Detta ”personliga museum” uppgörs 
vanligtvis av familjemedlemmar i samråd med 
personen med demens. För dem som lever med 
demens kan en minneslåda fungera som mer än 
bara en länk till det förflutna, det kan stimulera 
sinnena eller till och med hjälpa dem att få nya 
vänner eller återansluta till gamla vänner om de 
delas på sociala medier.
BooM APP använder de stora mängder media 
som redan finns tillgängliga online och kom-
binerar detta med digitaliserade versioner av 
personliga föremål som tillhandahålls av familj, 
vänner och själva användaren. Detta kan inklud-
era videor, ljud, foton, 3D-objekt, kartor och mer.
Användaren har tillgång till ett konto som kan 
användas (med stöd från en vårdgivare där så 
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krävs) för att få tillgång till sin personliga BooM. Familjemedlemmar kan arbeta med den för att 
lägga till nya artefakter och bilder. De kan infoga en medialänk från en populär online-plattform 
och få den inbäddad i BooM-appen. Genom att bädda in media från webben kan du välja en myck-
et större innehållskatalog och säkerställa att relevant upphovsrätt följs. De kan också ladda upp 
personliga bilder till användarens konto. Endast användaren (och de verifierade) kan komma åt 
kontot för att se innehållet i BooM. Stark kryptering och lösenordsskydd används för att säkerstäl-
la att innehållet förblir privat. Stor vikt läggs vid funktionalitet för att säkerställa att den är enkel 
att använda, både för att lägga till ny media och visa själva föremålen.
.
Exempel på de typer av innehåll som ingår i en BooM:

• Ljud - Musik kan vara en positiv trigger för dem som lever med demens. Även de som är minimalt kommu-
nikativa kan väckas till liv med en speciell sång från sitt förflutna. Musik kan tas från t.ex. SoundCloud och 
YouTube. Ett stort bibliotek med låtar från alla genrer är tillgängligt och redo att användas. Ljudberättelser 
och ljudeffekter kan också läggas till.

• Video - YouTube eller Vimeo-videor kan bäddas in. Detta kan inkludera scener från TV-program eller filmer, 
dokumentärer, höjdpunkter från tidigare semestermål och musikvideor. Familjemedlemmar kan också lägga 
till videoklipp från användarens förflutna privat online och dela dessa till BooM, inklusive familjesamman-
komster, semestrar, sportevenemang etc.

• Foton - Familjemedlemmar eller användaren kan själv ladda upp foton direkt till BooM. Dessutom kan foton 
som redan finns online läggas till, till exempel är ett fotoalbum på Flickr.

• Kartor - Inbäddade kartor som visar platser för viktiga ställen från användarnas förflutna - där de växte upp, 
arbetade, gick ut, gifte sig, åkte på semester osv. Ytterligare information kan läggas till i deras kartpunkter.

• 3D-objekt - Det finns en stor katalog med 3D-objekt (digitalt skapade och 3D-skannade) på Sketchfab, inklu-
sive objekt som användaren kommer ihåg från sitt förflutna. Allt fler museer söker digitalt efter objekt från 
deras arkiv och publicerar dem på Sketchfab. Familjemedlemmar kan också använda enkla mobilappar för 
att 3D-skanna personliga objekt, ladda upp dem till Sketchfab och sedan dela i en BooM.
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Tillgänglighet
Att ge rättvis tillgång till alla längs 
ett kontinuum av mänsklig förmå-
ga och erfarenhet. Tillgänglighet 
omfattar de bredare betydelserna 
av efterlevnad och hänvisar till hur 
organisationer ger utrymme för de 
egenskaper som varje person ger.

Alzheimers sjukdom
Alzheimers är en typ av demens 
som orsakar problem med minnet 
(särskilt för att lära sig ny informa-
tion), tänkande (påverkar språk, 
praxis och verkställande funktion 
som planering, abstrakt tänkande, 
regelförvärv, initiering av lämpliga 
åtgärder och hämning av olämpliga 
handlingar och val av relevant sen-
sorisk information) och beteende 
(såsom exempelvis depression, 
apati, agitation, disinhibition, van-
dring). Symtom utvecklas vanligtvis 
långsamt och förvärras med tiden 
och blir allvarliga nog för att störa 
dagliga uppgifter.

Arkiv
En plats eller samling som inne-
håller register, dokument eller annat 
material av historiskt intresse.

Program för 
konstsökande
Ett museiprogram där besökare, 
under ledning av en museipedagog 
eller kurator, observerar och njuter 
av konstverk. Programmet är lämp-
ligt för professionell tolkning av ar-
betet, liksom för mer krävande ter-
apier.

Program för  
konstskapande
Ett program lämpligt för grupper i 
olika åldrar, vars fokus ligger på delt-
agande i skapandet av ett konstverk 
genom konversation, introduktion 
till tekniker och praktisk tillämpning.

Konstterapi
Terapeutisk tillämpning av en konst-
form (bildkonst, dans, etc.) som ett 
medel för att hjälpa patientens åter-
hämtning, speciella behov etc.

Publik
Alla som är intresserade av att besö-
ka ett museum eller delta i dess akti-
viteter. Kallas också användare eller 
besökare.

Vårdare
 Den som tillhandahåller vård till en 
person med Alzheimers sjukdom 
eller demens. Vårdare kan vara 
familjemedlemmar eller vänner 
(vanligtvis kallas informella vårdg-
ivare) eller betalda professionella 
vårdgivare. Vårdgivare kan ge helt 
eller deltid hjälp till personen med 
Alzheimers.

Kognitiv rehabilitering
Individuellt skräddarsydda insats-
er, arbetar med personliga mål, 
ofta med hjälp av externa kognitiva 
hjälpmedel och viss användning av 
inlärningsstrategier.

Kognitiv stimulering 
(verklighetsorientering)
Exponering för och engagemang 
genom aktiviteter och material 
som involverar viss grad av kognitiv 
bearbetning, vanligtvis inom ett so-
cialt sammanhang. Insatsen är ofta 
gruppbaserad, med betoning på att 
njuta av aktiviteter.

Kognitiv träning
Innehåller träningsövningar anpas-
sade till specifika kognitiva funk-

6
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tioner och övning och upprepning 
av dessa övningar. Det kan vara 
datorstött och individuellt eller grup-
pbaserat.

Gemenskap 
Varje museum identifierar själ-
va samhället eller samhällen det 
tjänar. Dessa kan vara geografiskt 
definierade, de kan vara grupper av 
gemensamma intressen eller sam-
hällen bildade kring identiteter eller 
en kombination av dessa typer.

Samhällsengagemang
Samarbeta med olika grupper för 
att gemensamt tillgodose behoven 
som formuleras av samhället och 
vidta åtgärder som verkligen gynnar 
samhället. 

Kreativ konstterapi
Avsiktlig användning av den kreativa 
konsten som en form av terapi (till 
exempel dansterapi, musikterapi 
och dramaterapi).

Kultur
En grupp människor med delade er-
farenheter, övertygelser, värdering-
ar, praxis och normer.

Demens
 Demens är inte en specifik sjuk-
dom. Det är en övergripande term 
som beskriver ett brett spektrum 
av symtom associerade med en 
minskning av minnet eller andra 
tänkande färdigheter som är till-
räckligt allvarliga för att minska en 
persons förmåga att utföra vardagli-
ga aktiviteter. Alzheimers sjukdom 
är den vanligaste typen av demens. 

Digitalisering
Processen att göra en elektronisk 

kopia av ett dokument eller fotogra-
fi, till exempel genom skanning.

Digitalt innehåll
Innehåll som är digitaliserat, t.ex. re-
cept från gamla kokböcker, fotogra-
fier, affischer, etc., och kan användas 
i konstprogram med besökare på ett 
sätt som ses och studeras utan att 
skada originalen.

Dokumentation
Processen med att registrera infor-
mation om objekt i samlingen, inklu-
sive vilka föremål är, var de kommer 
ifrån och hur och var de lagras..  

Utställning
Utställningar använder en kombina-
tion av objekt, text, grafik, interaktiva 
och / eller rekvisita för att skapa ett 
fysiskt utrymme som är tillägnad 
utforskningen av specifika teman, 
meddelanden och idéer. En utställn-
ing är en omfattande gruppering av 
alla element (inklusive utställningar) 
som utgör en fullständig offentlig 
presentation av samlingar och in-
formation för allmän användning.  

Guide
Museiarbetare - pedagog, ku-
rator eller utbildad guide - som 
guidar besökare genom museiut-
ställningar eller genomför peda-
gogiska och praktiska program. 

Vårdpersonal
En generisk term som används i 
denna guide för att täcka all vårdper-
sonal som allmänläkare, psykologer, 
psykoterapeuter, psykiatriker, barn-
läkare, sjuksköterskor, rådgivare, 
konstterapeuter, musikterapeuter, 
dramaterapeuter, arbetsterapeuter. 

Arv
Funktioner som tillhör kulturen i 

ett visst samhälle, som traditioner, 
språk eller byggnader, som ska-
pades tidigare och fortfarande har 
historisk betydelse.

 

Arvsorganisation
En organisation med intresse av 
att bevara och främja den naturliga 
eller kulturella miljön, historien, sed-
erna och traditionerna på en plats. 
I praktiken kallar vissa museer sig 
kulturarvscentrum och vice versa.

Immersiv upplevelse
Att känna sig djupt absorberad, 
delaktig och engagerad

Inkludering
Den avsiktliga, pågående ans-
trängningen för att säkerställa att 
olika individer deltar fullt ut i alla 
aspekter av organisationsarbetet, 
inklusive beslutsprocesser. Det 
hänvisar också till hur olika delt-
agare värderas som respekterade 
medlemmar i en organisation och / 
eller gemenskap. En verkligt “inklud-
erande” grupp är “mångsidig”, men 
en “mångsidig” grupp behöver inte 
nödvändigtvis vara “inkluderande”.

Hemsjukvård
 
Dessa vårdtjänster involverar 
yrkesverksamma som kommer till 
hemmet för att hjälpa vårdaren och 
personen med demens. Tjänster-
na varierar i typ och kan omfatta 
kompletterande tjänster, personliga 
vårdtjänster och tjänster för hem-
mabruk.

Tolkning
Media / aktiviteter genom vilka ett 
museum utför sitt uppdrag och 
pedagogiska roll: tolkning är en dy-
namisk kommunikationsprocess 
mellan museet och publiken, tolk-
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ning är det sätt som museet lever-
erar sitt innehåll, tolkningsmedier 
/ aktiviteter inkluderar men är inte 
begränsade till utställningar, turer, 
webbplatser, klasser, skolprogram 
och publikationer. Tolkningsmetod-
er och design baseras på lärande-
teorier om museer och utbildning. 
Kunskap om kognitiv utveckling, 
pedagogisk teori och undervisning-
smetoder tillämpas på de typer av 
frivilligt, personligt och livslångt 
lärande som förekommer i museer. 

Självstyrt lärande
Även känt som självständigt 
lärande. En individ tar äganderätten 
till sin inlärningsprocess (med eller 
utan vägledning). Många museers 
miljö med fria val kan vara en bra gr-
und för att skapa självstyrda inlärn-
ingsmöjligheter som erbjuder flera 
åtkomstpunkter.

Arv
Något som är en del av din historia 
eller som finns kvar från en tidigare 
tid.

Långtidsvård
 
En långtidsvård är ett vårdhem eller 
en vårdcentral som är utformat för 
funktionshindrade vuxna.

Memorabilia
Objekt som samlas in eftersom de 
är kopplade till en person eller hän-
delse som man vill komma ihåg.

Museum
Icke-vinstdrivande, permanent insti-
tution i samhällets tjänst och dess 
utveckling, öppen för allmänheten, 
som förvärvar, bevarar, forskar, 
kommunicerar och uppvisar det 
konkreta och immateriella arvet från 
mänskligheten och dess miljö för 

utbildning, studier och njutning. Det 
inkluderar levande museer. Källdef-
inition: Internationella museirådet 
(ICOM), artikel 3, stadgar, 2007.

Museipedagog
Museipedagogen, ensam eller i sa-
marbete med andra, organiserar 
utställningar, tematiska workshops 
och publicerar utbildningsmaterial.

Pedagogik
Metod och praxis för undervisning. 

Personlig vård
 
Personer med Alzheimers sjukdom 
eller demens kan behöva hjälp med 
personlig vård, inklusive skötsel, 
bad och klädsel.

Fotografi
Ett tidsdokument med ett visst 
ursprung, teknik, avsikt och ak-
tör. Liv och personlig betydelse 
i vissa miljöer, och som därigen-
om uppfyller kriterierna för delta-
gande i verkligheten, men också 
ett dokument av händelsen som 
spelades in. Någon överförde den 
från verklighet till reflektion eller 
till en annan dimensions existens 
som ska användas för att arbeta 
med besökare där de granskas och 
studeras utan att skada originalen. 

Livskvalitet
Används i vissa behandlingsstudier 
för att visa förbättring av en per-
sons tillstånd utöver minskning av 
symtom. Mått på livskvalitet kan 
definieras i bred bemärkelse och 
inkluderar tillfredsställelse, särskilt 
inom viktiga områden i ens liv, funk-
tionsnivån i olika områden och de 
objektiva omständigheterna under 

vilka man lever. I många studier 
definieras dock livskvalitet snävt som 
funktionsnivån eller graden av hand-
ikapp, vilket är en viktig aspekt men 
begränsad som kvalitetsmarkör.

Reminiscens
 
Involverar diskussionen om tidig-
are aktiviteter, händelser och up-
plevelser, vanligtvis med hjälp av 
konkretioner (till exempel fotogra-
fier, hushåll och andra bekanta 
föremål från det förflutna, musik 
och arkivinspelningar). Reminiscen-
sterapi i gruppsammanhang har till 
syfte att förbättra interaktionen på 
ett trevligt och engagerande sätt.

Socialarbetare
 
En socialarbetare erbjuder invånare 
och deras familjer terapi, stödtjän-
ster och planering för utskrivning. 
Socialarbetare kan också undervisa 
och ge råd till anställda.

Souvenir
Ett objekt som fungerar som ett 
minne av ett besök på ett museum 
eller deltagande i ett museiprogram; 
en souvenir har ofta en djupare be-
tydelse, särskilt om den är en del 
av ett immateriellt eller konkret 
kulturarv som har betydande värde 
för lokalsamhället, såsom traditio-
nellt broderi eller arkeologiska fynd.

Intressenter
Människor som har inflytande på en 
institution eller påverkas av en insti-
tution.

Hållbarhet
Ett sätt att fungera som stöder or-
ganisationens nuvarande behov och 
kan fortsätta utan att minska resurs-
er eller möjligheter för framtiden.
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Rundturer
Varje typ av rundtur i utställningar, grunder, byggnader 
eller omgivning. Detta inkluderar skola, självstyrda akti-
viteter, ljud och guidade turer.

Traditionell kunskap
Kunskap, innovationer och praxis från nationella och lo-
kala samhällen runt om i världen. Utvecklad från erfar-
enheter från århundraden och anpassad till den lokala 
kulturen och miljön, överförs traditionell kunskap oralt 
från generation till generation. Det tenderar att ägas 
kollektivt och tar formen av berättelser, sånger, folk-
lore, ordspråk, kulturella värden, övertygelser, ritualer, 
gemenskapslagar, lokalt språk och jordbruksmetoder, 
inklusive utveckling av växtarter och djurraser. Traditio-
nell kunskap är främst praktisk, särskilt inom områden 
som jordbruk, fiske, hälsa, trädgårdsodling, skogsbruk 
och miljöinriktning i allmänhet. Källdefinition: Sekretar-
iatet för konventionen om biologisk mångfald (SCBD), 
artikel 8 j: Traditionell kunskap och konventionen om 
biologisk mångfald, 2007.

Användare
Alla som besöker ett museum eller en webbplats eller 
som deltar i någon aktivitet.

Besökare
Grupper och individer som går till museets fysiska an-
läggningar för att använda museets tjänster.  

Besökarupplevelse
En besökarupplevelse börjar när ett beslut fattas att 
besöka och fortsätter genom planering och forskning, 
platsupplevelsen på museet och sedan aktiviteter efter 
besök som t.ex. online-forskning eller konversationer 
med andra om besöket. En besökarupplevelse inklud-
erar alla kontaktpunkter som en besökare har med mu-
seet och dess anläggning, tjänster och produkter. 

Besökstjänster
Faciliteter eller tjänster som ger besökare komfort, 
inklusive hjälpmedel, rum för skötsel av bebisar, kon-
trollrum, matplats / matservice, första hjälpen, informa-
tionsdisk, vårdutrymmen, toaletter, sittplatser, skyltar, 
fontäner, rullstolar och wifi-åtkomst.

Besöksstudier
Användningen av datainsamling, forskning och ut-
värdering för att bättre förstå och förbättra besökarnas 
upplevelse.

Besökarundersökning
En uppsättning frågor utformade för att samla informa-
tion från besökare som hjälper ett museum att förbättra 
sina program och tjänster. Undersökningar kan göras 
med olika metoder såsom muntligt, online, på papper, 
via e-post.

Visuell läskunnighet
Förmågan att observera, tolka, analysera och skapa 
mening ur en stillbild eller rörlig bild. Ett gemensamt 
ordförråd som används för att beskriva och diskutera 
en bild anses allmänt vara en grund för läskunnighet.

Vandrande
Yngre debut (även känd som tidig debut) kallas det då 
Alzheimers drabbar människor yngre än 65 år. Många 
personer med tidig debut är i 40- och 50-årsåldern. De 
har familjer, karriärer eller är till och med vårdare själva 
när Alzheimers sjukdom slår till. 
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