Blå lådan - en teoretisk, fysisk och digital plattform kring vatten
med syfte att tillgängliggöra kunskap kring vatten och dess miljöer
genom upplevelser och delaktighet.

BLÅ LÅDAN – ett arvsfondsprojekt

Kärnord: Tillgänglig lärmiljö, Delaktighet, Lustfylldhet, Upplevelser för alla
Projektet är ett treårigt arvsfondsprojekt som riktar sig till barn, unga och vuxna med olika
funktionsvariationer och strävar efter hållbar utveckling på alla plan.
Marina och akvatiska miljöer är många gånger väldigt otillgängliga och detta vill projektet ändra på. Vi
vill göra marina och akvatiska miljöer tillgängliga för målgrupper och stärka deras kunskap om dessa
miljöer, och vatten i stort, på ett självständigt sätt. Att främja god hälsa är också en viktig del i ”Blå
Lådan” genom motoriska övningar, mindfulness och olika sinnesövningar i utomhusmiljöer.
Genom upplevelsebaserat lärande kommer projektet tillsammans med målgruppen, genom upplevelser,
workshops och samråd, utforska vilka metoder som är bäst lämpade. Dessa metoder och verktyg skall
vidare samlas och eventuellt tillgängliggöras i fysiska ”Blå lådor”, men även på en digital och teoretisk
plattform med metoder, upplevelser, utbildningar och verktyg (hemsida)
Det pedagogiska upplägget främjar individens nyfikenhet och utveckla förståelsen för naturens
kretslopp. Vi kommer att arbeta utifrån målgruppens behov och förutsättningar. Vi planerar bland
annat att använda den senaste tillgängliga informationsteknologin, inte minst digital teknik i samspel
med telefon och läsplattor för att möjliggöra för alla i målgruppen att ta del av upplevelser i hav och
vatten. Vi vill också utveckla verktyg för att kommunicera med målgruppen och tillgängliggöra
resultatet.
Vi arbetar aktivt med särskoleelever och brukare i Malmö, Lund och Trelleborg och beräknar vidare
nå ytterligare en stor del av Skånes barn och unga med funktionsvariationer med materialet i Blå
lådan. En av projektdeltagarna, Ann-Charlotte Strandberg från Valdemarsro gymnasiesärskola,
beskriver vikten av projektet så här:
”Framtagandet och användandet av Blå lådan kommer ge de deltagande eleverna en möjlighet och ett verktyg att nå
kravnivån för grundläggande och fördjupade kunskaper inom ämnesområden på individuella och nationella programmet men
framförallt inom ämnesområdena Språk och kommunikation och Natur och miljö. Det finns ytterst få pedagogiska verktyg
för bl.a. elever på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionshinder och att få möjligheten att delta och ta fram dessa
lärverktyg kommer att gagna många elever. Upplevelsebaserad inlärning i kombination med IT, appar, och annan
programvara kommer öka möjligheten för en helhetsbaserad inlärning”

Projektet drivs av Vattenverkstaden
Vattenverkstaden i Malmö har under lång tid arbetat med att erbjuda barn och ungdomar verksamhet
inom pedagogik, kultur, miljö och hälsa. Med bred kompetens och hög kvalitet utvecklar vi, på ett
lustfyllt och kreativt sätt, ständigt metoder för att göra vatten och natur tillgängligt för alla! Med
bred kompetens och erfarenhet fokuserar vi på hållbar utveckling samt samspelet mellan människa
och vatten. Genom pedagogik, kultur och upplevelse vill vi öka förståelsen, kunskapen och
ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling. Vi har i vår verksamhet sett en stor
efterfrågan av möjligheten att uppleva naturliga miljöer utifrån sina egna förutsättningar och vill nu
ta ett samlat grepp om all vår erfarenhet och kunskap och tillsammans med målgruppen utforma en
tillgänglig lärmiljö för personer med funktionsvariationer.
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