
Projektet FOKUS - Funktionshinder Och Kulturarv, Utbildning, Samverkan. 
Ett samarbete mellan HandikappHistoriska Föreningen och Upplandsmuseet.

INBJUDAN TILL UTBILDNINGEN FOKUS
– FUNKTIONSHINDER OCH KULTURARV, UTBILDNING, SAMVERKAN

Vi erbjuder din institution en unik möjlighet att utbilda en medarbetare i frågor som 
rör funktionshinder och kulturarv. Tillsammans ska gruppen som genomgått utbild-
ningen utgöra det nätverk som säkerställer att funktionshinder på ett självklart sätt 
räknas in i museernas mångfaldssträvanden.

Det är dags att vidga funktionshinderperspektivet, som hittills varit inriktat på fysiska 
miljöer, till att också gälla innehållet i verksamhetens olika delar, såväl insamling och 
kunskapsuppbyggnad som utställningar och pedagogisk verksamhet.

SYFTE
Att med en kvalificerad utbildning som utgångspunkt, skapa förutsättningar för bildandet 
av ett nätverk av museianställda som långsiktigt verkar för att funktionshinderaspekter blir 
en självklar del av mångfaldsbegreppet i museernas verksamhet.

Lägga grunden för samarbete mellan funktionshinderrörelsen och kulturarvssektorn.

MÅLGRUPP
Tillsvidareanställd personal på museer och kulturarvsinstitutioner.

UTBILDNINGEN
Totalt 20 deltagare antas till utbildningen som omfattar fem utbildningstillfällen om två dagar 
under 2014-2015 med start den 22-23 april 2014. Utbildningen, som är förlagd till Sigtuna 
Folkhögskola, är kostnadsfri och projektet FOKUS bekostar även deltagarnas resor, kost 
och logi. Vissa hemuppgifter ska utföras av deltagarna mellan varje kurstillfälle. Inköp av 
litteratur kan förekomma.

Deltagaren förväntas fullfölja utbildningen i sin helhet och medverka i det nätverk som ska 
formas inom ramen för projektet FOKUS.

ANSÖKAN OM DELTAGANDE
Ansökan om deltagande i utbildningen ska innehålla en motivering på ca en halv A4-sida, 
som beskriver den sökandes roll i institutionens organisation samt intresse för och eventuell 
erfarenhet av mångfaldsfrågor. Det ska också framgå att arbetsgivaren tillstyrker deltagan-
det och arbete i det nätverk som blir resultatet av utbildningen. Bifoga gärna dokument som 
styrker institutionens arbete med mångfald, tillgänglighet, jämställdhet etc.

Ansökan om deltagande skickas till Diana Chafik, diana.chafik@upplandsmuseet.se eller 
Upplandsmuseet, Att: Diana Chafik, Fyristorg 2, 753 10 Uppsala senast den 28/2 2014.



Projektet FOKUS
HandikappHistoriska Föreningen, HHF och Stiftelsen Upplandsmuseet har erhållit medel 
från Arvsfonden för det tvååriga projektet FOKUS som syftar att utbilda museipersonal 
kring frågor som berör funktionshinder och kulturarv. På vilket sätt har personer med funk-
tionsnedsättningar lämnat avtryck i museernas samlingar? Vad berättar museerna idag om 
personer med funktionsnedsättning i utställningar och pedagogisk verksamhet?  Hur sker 
kunskapsuppbyggnaden? Är funktionshinderaspekten inkluderad i mångfaldsperspektivet?

”Min erfarenhet är att många museer vill ha mer kunskap kring mångfaldsfrågorna och 
utveckla sina samarbeten med funktionshinderförbund. Därför känns det här projektet vik-
tigt i det framtida arbetet med att nyansera bilden av funktionshinder i kulturarvet”, säger 
Diana Chafik, projektledare.

MÅL
Utbildningen ska ge deltagarna relevant kunskap och inte minst användbara redskap för 
att integrera funktionshinderaspekten i mångfaldsarbetet på den egna arbetsplatsen. I för-
längningen syftar utbildningen till att lägga grunden för ett hållbart nätverk som initierar 
regionala samarbeten, till exempel med funktionshinderrörelsen.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Definition av begrepp såsom: mångfald, funktionshinder, funktionsnedsättning, kultur-
arv, delaktighet.  

Samverkan i olika former: Skapande av forum för erfarenhetsutbyte inom gruppen, inom 
sektorn samt med externa parter, till exempel funktionshinderrörelsen.

Att bygga kulturhistorisk kunskap med hjälp av berättelser och samlingar: Olika 
perspektiv på kunskapsuppbyggnad, samlande och mångfaldsbegreppet. Policy och styr-
dokument. Det praktiska arbetet. Framtiden, vad kan museerna göra och förändra?

Tillgänglighet till museernas kunskap: Förbättrad sökbarhet. Registrering av bilder, före-
mål och berättelser.

Museer och kommunikation: På vilka olika sätt förmedlar museerna idag kunskap om 
personer med funktionsnedsättningar i kulturhistorien? Hur kan mångfaldsperspektiven 
på ett självklart sätt implementeras i museernas kommunikationsarbete, till exempel inom 
ramen för utställningsproduktion?

FRÅGOR
Kontakta Diana Chafik, projektledare diana.chafik@upplandsmuseet.se , 070 - 350 81 08

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!


