
 

 
 
 
 
 
 
 
FÖRSÄTTSBLAD MOTIVERING 
Utställningsplatsen: Malmö Museer 
 
Utställningens titel: Akvariet – en levande utställning 
 
Utställningens varaktighet: Basutställning, beräknad livslängd 10 år 
 
Budget: 2 420 000:- 
 
Kontaktuppgifter till utställningsansvarig : Inger Pedersen, projektledare, 
inger.pedersen@malmo.se, tel 070 – 835 36 19. 
 
Övrig arbetsgrupp: Lilla projektgruppen som bestod av projektledare, ansvarig 
akvarist, konstnärlig ledare, grafisk formgivare, ansvarig pedagog, bildredaktör.  
Stora projektgruppen som bestod av museitekniker, akvarietekniker, textgrupp, 
pedagoger, kommunikatör samt lilla projektgruppen. 
 

Dialogsamarbeten: Referensgrupp bestående av sextio mellanstadiebarn med eller 
utan neuropsykiatriska diagnoser, Specialpedagogiska skolmyndigheten,  Dövas 
förening i Malmö/Döviana i samband med teckenspråkstolkning.  SEA-U i form av 
utbyte av kunskap, material och pedagogiskt samarbete. Produktion av det digitala 
informationssystemet skedde i samverkan med Susanne Kindeberg, utvecklare i det 
regionala projektet  Developer in residence (Kulturen i Lund, Malmö Museer och 
Regionmuseet, Kristianstad). 

samt samarbete med 
Tullmuseet och Zoologiska museet i Lund. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
Akvariet - en levande värld  
är en djurpark och en museiutställning i ett!  
 
Sextio akvarier och terrarier, från regnskog till svensk insjö, samsas med prova på-
aktiviteter och museiföremål. Varje akvarium och terrarium berättar om naturens 
mångfald utifrån olika perspektiv. Museiföremålen kompletterar berättelsen. 
 
Balansen mellan visuella och interaktiva upplevelser bjuder in besökaren att ge sig 
tid att upptäcka och förundras av naturen.  
 
Utställningen är uppdelad i tre tematiska delar. 

 

 
På planer i utställningen finns alla djur listade, så att besökare med fobier kan välja 
förhållningssätt. 
 



Ett sinnligt introrum  inleder utställningen. Lugnt och majestätiskt simmar stora valar, 
hajar och sköldpaddor runt besökaren. En plats för ströbesökare och skolklasser att 
varva ner inför akvariebesöket.  
 

 
 

Våra vatten – blå del  
Allt du behöver veta om grodors förvandling och ålens väg till Sargassohavet. Varför 
kallas musslan ett levande reningsverk? Visste du att det simmar hajar och rockor i 
våra svenska vatten? 
 

  
”Känn och gissa djuret”, kan det vara ett hajskinn? ”Hur fungerar näringskedjan?”  
i bakgrunden, visar levande djur, föremål och illustrationer. 



 
25 upplysta golvmontrar löper i ett spår genom utställningen. 
 
Unika och hotade miljöer – grön del 
Allt liv i naturen är viktigt och värdefullt. Flera av djuren i Akvariet är extra speciella 
för deras naturliga hem håller på att förstöras. Vad kan vi göra för att bevara djuren 
och miljön de lever i?  
 

 
”Gissa skallen”. I bakgrunden smuggelmonter med souvenirer tillverkade av  
utrotningshotade arter.  



 
Levande färgstarka koraller sida vid sida med blekta korallskelett. 
 
Djurens fantastiska funktioner – röd del  
Upptäck de roliga och smarta sätt fiskar och kräldjur använder för att överleva. 
Geckoödlan klättrar på glas. Tångulken fiskar med ett eget metspö. Hur går det till? 
Vilka djur hoppar högst, springer snabbast, är giftigast...? 
 

 
Världens längsta och på museet  kramgoa orm är 8,68 m lång och fungerar fint  
som samlingssoffa för barngrupperna. Rekordmonter till höger. 



 
Känn, lyssna, läs, gissa, klättra in i megalodons gap, kryp in i ålakvariet och andas in  
luften i en tropisk regnskog.  

 
Hur lockas barn att läsa på digitala skyltar? Vi kontaktade experterna på området. 



Experterna 
Representanter för vår främsta målgrupp, 10-12 åringar, arbetade fram en 
användarvänlig struktur och design till vårt digitala skyltsystem, med stöd av en 
interaktionsdesigner. Två prototyper togs fram och en grupp barn valde slutgiltig 
version.  

Barnen ville ha frilagda bilder på djurarterna och korta, lättlästa, roliga texter som 
gärna fick vara lite läskiga. Så det jobbade vi efter. Det spektakulära, som är lättare 
att komma ihåg, har varit i fokus.  

Skyltsystemet innehåller en svensk och en engelsk version. Det är lätt att lägga till 
nya funktionaliteter. Därför har även teckenspråkstolkning kunnat läggas till. 

Med barnen testade vi även interaktiva prototyper, som gissa rätt skalle, för att hitta 
”rätt” svårighetsnivå och tilltal. Fokus var upplevelsebaserad inlärning. Drygt 60 
mellanstadiebarn bjöds in till 12 workshopstillfällen, bl. a elever med diagnoser inom 
autismspektret. 

 

 
Till varje akvarium och terrarium finns en digital skylt som uppdateras centralt av 
personalen t ex när nya fiskar flyttar in eller kring nya rön om hållbar utveckling. 
 
Vi vill att alla skall kunna ta del av samma information och dela samma upplevelser 
oavsett personliga förutsättningar och bakgrund. Det arbetet fortsätter. 

Välkommen hit på upptäcktsfärd! 


