
30 års drift, lite firma med 5 ansatte 

 

Helsefaglig kompetanse; ergoterapeuter/vernepleier 

Utstyr for personer med spesielle behov. 

 
•Sanserom 

•Aktivitet, stimulering/læring  samt trening for barn, ungdom, voksne 

 

•Hjemmeside amajo.no 

•Nettbutikk   amajo.net 
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 Å være et sted for avslapping og ro, et sted med 

mulighet for tilpasset stimuli og trygghet, et sted 
å være sammen.  

 Et skjermet miljø. Ta bort lys/lyd mv som ikke er 
relevant. 
 

 Riktige bilder/visuelle stimuli 
 Gode lyder/musikk 
 Gode ting å ta på/kjenne med kroppen 
 Bli vugget til ro (eller for å vekkes) 
 
Gi mulighet for å ta imot inntrykk fra /kunne forstå verden 
rundt 
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 Når de fysiske forutsetningene i rommet er gode, 
åpner de for muligheten til å utvikles og til å 
lære. 

 Det gir en arena for felles opplevelser – samspill.  

  

Noen ganger er det godt nok å bare oppleve noe 
sammen, uten krav til å yte. 

Andre ganger ønsker man å tilføre nye opplevelser 
og omgivelser man ellers ikke får tilgang til, å  
skape en utviklingsarena. 
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Bryterstyring – man tar ikke på gjenstanden  
men på noe like ved.  

 Kompensere med TILRETTELEGGING. 

 

For noen er det ikke godt nok, for andre kan det 

brukes til å lære årsak/virkning, gi opplevelse av 
mestring, deltakelse og glede. 

 

Det er viktig å oppleve rommet og kroppen i rommet, 
det 3-dimensjonale, ikke bare en skjermflate på et bord. 

 

Hvordan skape mulighet for dette? 
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 Endre farger 

 Skape nye miljøer og inntrykk 

 

Vi setter inn: 

 Lyslister/fargevekslere 

 Spesielle prosjektører og motiver til disse 

 Lager miljøer med løse rekvisitter, ting å ta i for å 
kunne «dra på skogstur» etc 

 

Viktig å kunne endre raskt og enkelt, tilpasse seg 
det som skjer der og da. 
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RHYME 

RHYME is a five year research project (2011-2016) financed by Research 
Council of Norway through the VERDIKT programme. The goal of the 
RHYME project is to improve health and life quality for persons with severe 
disabilities, through use of “co-creative tangibles”. These are ICT based, 
mobile, networked and multimodal things, which communicate following 
musical, narrative and communicative principles. They are interactive, 
social, intelligent things that motivate people to play, communicate and co-
create, and thereby reduce passivity and isolation, and strengthen health 
and well-being. 
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Ikke i produksjon men fantastiske ideer og 
prototyper. 

 

 Kan de brukes i alle miljøer? 

 Kan vi ta med utstyret til steder som stiller 
store krav til hygiene?  

 

 Hvis ikke: 

 Hvordan kan vi da gjøre noe sammen som gir 
effekt? 
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 En mulighet til å gjøre noe sammen som gir 
en stor og tilpasset respons. 

 

 Et interaktivt miljø som kombinerer 
Lek  

Læring 

Bevegelse 
 på en måte som 

Engasjerer  

Skaper morsomme situasjoner 

Inviterer til samspill, felleskap og kommunikasjon. 
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Kan være tilgjengelig hele 
tiden uten personale. 

 

Brukerstyrt valg av aktivitet: 

En iPad fiksert på veggen for 
å velge. 
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 Filmer fra rom (3 vegger og gulv)  
◦  vanlig skole  

◦  tilpasset opplæring på spesialskole 

 

 Se på gulvet – vises ikke spesielt, men som 
del av rommet og enklere installasjon 

 
◦ en installasjon kan altså bestå av bare et gulv til 

aktivitet og lek. 
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Simulering av miljøer for trening opplæring av personale. 
 
Simulering av miljø for barn på sykehus – hva skal skje under 
en undersøkelse? 

18 



 Programvare 

 PC 

 Projektor fra 1- 4 

 Kameraløsning  1-4 stk 

 Lydanlegg 

 

 iPad 

 

 

 

 

 
19 



20 



 Et lyst enfarget gulv og evt vegger 

 Et stabilt feste i taket til projektor og kamera 

 

 Unngå direkte sollys på projiseringen / lyssetting 

 

 Takhøyde  - gi plass nok til projektor 

 

 Stikkontakter på riktig plass 

 

 Wifi-oppkobling for vedlikehold 
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• Lyssetting  LED-lister for å skape 
miljø 
 

• Duftmaskin 
 

• Vind/varme/kulde 
 

• Effekter å ta på/bruke i miljøet 

Mulige tillegg for å forsterke opplevelsen: 
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 Vedlikehold av programvaren 
   Oppdatering av programvare – oppkobling til Wifi 

 

   Kalibrering av kamera/projektorer  - over wifi 

 

 EV - utvikling av egne applikasjoner – legge 
inn bilder og lyd  - lurt med 1-2 
«superbrukere».  

 Systemet leveres med lisens «light» for 
redigering av programvare- nye applikasjoner 
kan lastes opp med minnepinne. 
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 Å kunne bevege seg over eller foran flaten 

 
 Med hand/fot eller hele kroppen 

 Med rullestol 

 

 Man trenger ikke å være presis/treffe helt nøyaktig, 
men det er litt avhengig av type applikasjon. Ofte store 
flater å treffe. 

 

 Avhengig av applikasjon og hva man ønsker å legge 
opp til, kan man legge til krav om leseforståelse og 
andre mer kompliserte funksjoner. 
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 Ingen ledninger å ta hensyn til 

 

 Ikke noen hjelm eller noe som må bæres på 
kroppen 

 

man kan f.eks. 
 bruke en kost eller lignende for å spille et 

gulvspill – det vesentlige er å skape en 
bevegelse foran kameraet. 
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 Maler 
 Måten bildet/spillet reagerer/betjenes på 

 

 

 

 Scenarier 
 Bilder og filmer 

 Lyd 
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False  

Oversikt over innhold i programvaren per juni-17 

Oppdates og utvides stadig. Adgang til nye maler og scener er kostnadsfritt. 

Maler 
Butterflies Flexi Quiz Fireworks Drop Floor / Wall Quiz Football Fire Catch Footprints 

HotSpots Image Scatter Kinect Green Screen Kinect Slide Show Kinect Vocabulary Magic Matching Pairs Mosaic Notes 

Scatter Shower Simple Quiz Snow Soundboard Sparks Splat Tiles Trail 

Voting Wall Quiz Water Waterfall Wipe         

Interaktive scener 

Autumn Elves and the shoemaker Egyptian temple Desert Fireworks Florence Dolomites Blitz Goldilocks and the three bears 

Great Fire of London Inside Plane Little Red Riding Hood Orchestra Prehistoric Cave Rainforest Roman Villa Safari Snow Fall 

Solar System Spring World War 2 Stars Summer The Moon Underwater Volcano Water Cycle 

Waterfall World War 1 Trench               

Sensoriske scener 

 
Africa Balloon Pop Autumn Animals Balloons Balloons Numbers AnimalsColouring Alphabet Balls 

Bath Beach Birds Blue Tiles Boats Tiles Bubbles Bugs Butterflies1 Butterflies2 

Cars Cats Colouring Christmas Clovers Coin Trail Coins Crazy Crabs Creepy Crawlies Dinosaurs 

Dogs Colouring Dogs Colouring 2 Drop drums Eggs Euros Farm Animals Farm Floor Fire 

Fireworks Fish Fish Wipe Flowers Flowers 2 Football Football2 French Vocab Fruit 

Hockey Insects Jewels Joining Words Jungle Landmarks Lava Leaves Magic Lamp 

Medieval Monsters Monsters Colouring Mosaic Mud Notes Organ Piano Planes Tiles 

Planets Pond Pong Red Tiles Rome Quiz Shower Snakes Snowfall Snowflakes 

Spanish Vocab Sparks stars Synth Tractors Underwater Waterfall Wildlife Winter 

World Colouring xylophone Yellow Tiles             

Gulv Apper 

Africa Alphabet Animals Animals Colouring Balloon Pop Balloons Balloons Numbers Balls Bath 

Birds Blue Tiles Boats Tiles Bubbles Bugs Butterflies1 Butterflies2 Cars Catch 

Cats Colouring Christmas Clovers Coin Trail Coins Crazy Crabs Creepy Crawlies Dinosaurs Dogs Colouring 

Dogs Colouring 2 drums Eggs Euros Farm Animals Farm Floor Fire Fireworks Fish 

Fish Wipe Flowers Flowers 2 Football Football2 French Vocab Fruit Hockey Insects 

Jewels Joining Words Jungle Landmarks Lava Leaves Magic Lamp Medieval Monsters 

Monsters Colouring Mosaic Mud Notes Organ Piano Planes Tiles Planets Pond 

Pong Quiz Red Tiles Rome Quiz Shower Snakes Snow Snowfall Snowflakes 

Spanish Vocab Sparks Synth Tractors Waterfall Wildlife World Colouring xylophone Yellow Tiles 

Kinect aktiviteter 

Africa Balls Balloons Animals Colouring Birds Blue Balloon Pop Alphabet Boats 

Bubbles Bugs Butterflies Butterflies2 Cars Catch the fruit Catch the Balls Cats Christmas 

Coins Coin Trail CreepyCrawlies Dinosaurs dogs dogsAndCats Drop Drums Eggs 

Euros Farm Animals Fish Fish Wipe Flowers Flowers2 Hockey ImageScatter Jewels 

Jungle Landmarks Leaves Masks Medieval MonstersColouring Mosaic Organ Fireworks 

Fire Piano Planes Planets Pong Red Leaves 2 SoundBoard Splat 

Synth Tiles Tractors Trail Vibes Wipe WipeRemove WipeReveal WorldColouring 

Xylophone Yellow               

Hverdagsmestring 

Barbers shop Beach High Street Hospital Ward x 2 Lake River Shopping centre Tube/train 
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 Et bilde på vegg eller gulv kan ha hotspots 

 

 

 Når denne berøres åpnes en rute med en 
tekst, et bilde eller en lite video. Kanskje bare 
en fargeexplosjon? 

 
◦ Responsen kan tilpasses bruken. 
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 Enkle program å redigere i. 

 

 Man velger en mal – hvilken type reaksjon ønsker 
man  

 fylle gulvet med firkløvere, fange fallende gjenstander (fruktene) tråkke 
på biller som så forsvinner, åpne en hotspot. 

 

 laster opp et bilde til bakgrunn,  

 tilpasser ev gjenstandene man manipulerer 

 tilpasser varigheten og hastigheten  

 legger til egen lyd 
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Normalt renhold av vegger og gulv, dvs 
berøringsflatene. 

 

 

Tørke støv på projektor og kamera – rene linser 
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 Spesielt kamera 

 

 Bearbeiding for å gi korrekt bilde på 3 vegger 
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• et pedagogisk alternativ med store 

variasjonsmuligheter 
• en aktivitet som kan være tilgjengelig hele tiden 
• fanger oppmerksomheten  
• motiverer til egenaktivitet 
• skaper glede og begeistring 
• initierer felleskap og samspill på tvers av 

aldersgrenser 
 

• tilbyr kognitive utfordringer som kan tilpasses  
• gir god avledning i forhold til noe man gruer seg til 
• kan tilrettelegges for å forberede  barn, ungdom eller 

voksne  til situasjoner  som de ikke er kjent med 
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