
Berättelse/Dramaturgi
Utställningen berättar om vatten och avfall i vårt samhälle och inspirerar skolelever och familjer att göra bra miljöval i 
vardagen. Den består av två delar, vattnets och avfallets väg genom Örebro. Interaktiva modeller visar hur det faktiskt
fungerar och låter dig göra egna val. Vi har också skapat Familjen Återvinning, en vanlig och ovanlig familj som har en 
massa saker men också brinner för miljöfrågor. I deras hem kan du fundera kring hur mycket saker vi egentligen 
behöver, vad vi ska göra med det vi inte längre behöver och inspireras av designlösningar där gamla saker fått nya
funktioner.

Välkommen till avloppens och sopornas underbara värld - ta för dig!



Gestaltning
Till ljudet av spolande vatten åker du genom en rutschbana och landar i en magisk värld med porlande vatten och
lekfulla återvinningsinstallationer. Vi vill ge känslan att återvinning och miljötänk kan vara spännande och öppna upp
för nya tankesätt. Inspiration har varit tivoli och Alice i underlandet. Mycket är byggt av gamla fönster, dörrar, begagnad 
rekvisita, kapsyler, petflaskor och annat återvinningsmaterial. Rörinstallationer samt vattnets alla färger är tema i 
vattendelen. På avlopps-sidan finns kluster av återvinningsmaterial som metall, plast och textil. Rinnande vatten, 
avancerad teknik, ljus- och ljud- effekter, animationer och filmer kompletterar varandra. Istället för långa texter har
mycket information visualiserats i modeller och fysiska volymer.

Köttkonsumtion Snittmängden leksaker per barn i Sverige



Publikvänlighet
Under vardagar är utställningen tillgänglig gratis för alla elever i Örebro, såväl friskolor som kommunala skolor. Utöver 
det är den öppen för allmänheten under helger och skollov.
Den pedagogiska utgångspunkten är att bejaka besökarnas olika inlärningsförmåga genom att stimulera alla sinnen.
Prova, kläm och känn är ledord för det erfarenhetsbaserade lärande som utställningen uppmuntrar.

Toabasket Returspelet

Reningsverket



Metod
Vid projektstarten fick skolinformatörerna Ola Eklöf och Helena Lindström uppdraget från Örebro kommun att tänka 
fritt och visionärt kring temat. Scenograferna Mita Moberg och Lina Sporrong  anlitades för visualiseringen. 
Tillsammans har vi stött och blött kommunens processer att rena vatten och sortera avfall. Vi har utgått från 
vardagsföreteelser man känner igen sig i och att förstå genom att uppleva i stationer där man själv får fundera. Det har 
varit ett översättningsarbete från komplicerad teknisk info till pedagogiska modeller. Pedagogerna har faktagranskat 
så att modellerna berättar sanningen, scenograferna har förenklat och visualiserat för att göra det gripbart och 
spännande för en ung publik. Många stationer är helt nya uppfinningar då inga standardlösningar funnits att tillgå. För
genomförandet har vi haft ett nära samarbete med bl.a. attributmakare, tekniker, rörmokare, animatörer, filmare och
konstnärer.

Vattenkonsumtion Förvandlingen


