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SINNERLIGT är för alla sinnen och riktar sig till alla         
besökare, oavsett funktionalitet eller ålder. Du kan 
känna på och röra allting som finns i utställningen. 
Det finns saker att lyssna på, leka med, lukta på och 
känna på 

SINNERLIGT är en del av projektet Scen:se, som är ett 
treårigt projekt som vill ge tillgång till konst och kultur 
för barn & unga med svåra intellektuella funktionsva-
riationer. 
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Det här är Hälsinglands Museum 

Så här ser ingången ut till museet 



Det här är Mia 

Det här är Eva 

Det här är Ulrika 

En av dem kommer att möta er när ni kommer till museet och vara 

tillsammans med er under hela erat besök. 

Ni kan ställa frågor till henne eller be henne om hjälp om ni vill. 



Så här ser det ut när du kommer in på museet. 

Rakt fram är caféet och receptionen. 

Toaletterna är nära ingången till museet. Här är en bild på handikapptoaletten. 



Det är är Rebecka. 

Hon eller någon annan kan svara på frågor 

och hon kan visa dig var du ska gå. 

Hon jobbar också i cafeet. 

Om man vill kan man köpa något att äta eller dricka där. 



För att komma till utställningen Sinnerligt kan man ta hissen, 

den finns till höger vid cafeet. 

Man trycker på en knapp så öppnas en röd dörr för att komma in i hissen. När 
du kommit in så trycker du på knappen med nummer 1 på för att komma till 

Sinnerligt. Det låter ganska mycket i hissen men det är inte alls farligt. 



Det här ser du när du kommer ut ur hissen. Om du följer gången kommer du 
till utställningen Sinnerligt. 

Annars kan du ta trappan, som ser ut så här. 

Det är en våning upp till utställningen Sinnerligt. 



Här är ett pausrum. Hit kan du gå om du behöver lugn och ro. 

Den här tavlan kommer du att se när du kommer till utställningen. 
Den heter Staffin Strand och är målad av en tjej som heter Greta. Hon 
sitter i rullstol och kan inte röra sina armar, men hon har målat tavlan i 
en ipad med hjälp av sina ögon. Det finns en video du kan titta på där 

Greta och hennes mamma berättar mer om det. 



Det här är utställningen Sinnerligt. 

Vi önskar att du och vem du än kommer tillsammans med ska tycka 
om att vara i det här. Känn inte att du måste skynda dig för att hinna 
se allting. Allting i utställningen ska få dig att känna dig som om du 

går på en strand, likt den på Gretas tavla. 

Det finns tavlor på väggen som du kan ta ner och känna på.  
De ska kännas lite som sjögräs och tång. 



Det finns ett stort tält i rummet som du kan gå in i. Där inne ska det kännas 
som att ligga på stranden. Det gyllne golvet luktar som havet. Det kan vara 

bekvämt att ta av sig skorna så att du kan känna golvet mot dina fötter. 

Det finns stora kuddar i olika former och färger som du kan ta på, sitta 
på, ligga på eller krama. Akta dig! Om du läger dig på dem så sjunker de 

ihop (på ett ganska roligt sätt). 



Det finns ett stort tyg med massor av hängande pinnar i olika färger. Du 
kan känna på dem, lyssna på dem och röra tyget så att det låter som en stor 

våg på havet. 

Mitt emot tyget med pinnarna finns ett mörkare rum som du kan gå in i. När 
du gör det så börjar ett ljud låta som vågor på havet.                                       

Om du inte gillar det ljudet kan du gå ut ur rummet så slutar det. 



Det finns ett vackert silkestyg på väggen som ska se ut som en solnedgång. 
Den blåser i vinden från en fläkt. Det finns en bänk du kan sitta och titta på 

solnedgången eller känna vinden. 

I ett rum som ligger bakom det stora rummet finns fyra lila trälådor.        
Det kommer musik från lådorna. Du kan känna vibrationerna från musiken 

om du sitter eller ligger på en av lådorna. 



Vi har gjort den här utställningen till dig! 

Du får stanna så länge du vill och komma och gå så många gånger du vill. 
Vi hoppas verkligen att du kommer att tycka om den! 

Vi hoppas också att du och din förälder, assistent eller pedagog kan       
uppskatta utställningen tillsammans med dig. 

VARMT VÄLKOMNA! 

Kontakt vid frågor: mia@scense.se 

www.scense.se 


