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Fyra fantastiska årstider med 
Vattenverkstaden på Ribban!
Jag skulle kunna skriva en hel bok om 2015 års verksamhet 
och de tusentals barn och vuxna som har upplevt havets 
mångfald och egenskaper tillsammans med oss. 

Havsbaserad utomhuspedagogik är inte bara kunskap och 
upplevelser, utan även stor glädje och känsla av delaktighet. 
Att få vara med när barn och vuxna, för första gången 
upplever att gå i ett par vadarstövlar eller prova på att 
snorkla i den fantastiska undervattenmiljö som finns i 
Öresund, är helt underbart!

Jag har även roliga minnen från året som gått, som när vi i 
våras var ute med en grupp och håvade och alla var rätt 
besvikna då vi inte hittat så mycket djur. Plötsligt hittade vi 
dock en dvd-spelare och en grill. När vi sedan kom upp på 
land och tittade i grillen så låg det en livs levande krabba i 
den! Jubel och spontandans utbröt. 

En annan morgon fann vi ett piano i havet som vi spelade 
på.  

Att få se och lära känna så många pedagoger och barn ger 
en glädje utöver det vanliga. Jag är också stolt att få arbeta 
med mina kolleger som med sin goda kunskap och sitt 
stora engagemang ger energi till vår fantastiska verksamhet.

2015 var året då vi satsade mycket, med hjälp av fonder 
och stiftelse, på att utveckla metoder och aktiviteter för barn 
med funktionsnedsättning så som specialsydda våtdräkter, 
specialanpassade cyklop, nya flytflottar m.m. Detta gjorde 
så att ännu fler elever och barn haft möjlighet att uppleva 
havet på sina villkor.

Vi har haft ca 12 000 aktiva besökare i vår skolverksamhet 
och vår öppna verksamhet. Vi har också haft några tusen 
spontanbesökare som kommit under vår ordinarie öppettid 
för att besöka vår utställning och vårt populära 
Klappakvarium. Under året har vi också varit involverade i 
många projekt i vårt utepedagogiska nätverk när det gäller 
marinpedagogik, kultur och miljöarbete.

Under 2016 kommer vi med nya spännande utmaningar 
aktiviteter, så håll utsikt! Vi kanske dyker upp på en strand 
nära dig! 

Hälsningar

Peder Hansson 

Verksamhetsledare
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Sagoteater
Kalle krabba och havsbandet 
spelar varje tisdag och torsdag 
under sommaren

Pedagogisk verksamhet
Under 2015 har vi haft 120 grupper/träffar i våra ordinarie 
pedagogiska program. Vi har haft åtta fasta skolprogram 
anpassade efter olika grupper, årskurser, ämnen och 
aktiviteter, med tyngdpunkt på vattenbaserad upplevelser, 
utomhuspedagogik och kultur. Eleverna kom från förskola, 
grundskola, gymnasiet, särskola samt vuxenutbildning.

I år har vi intensifierat arbetet med våra anpassade 
specialprogram, utformade efter elevernas förutsättningar. 
Dels genom projektet bryt ytan, då vi tagit fram verktyg och 
metoder för att få ut alla, oavsett förutsättning, i havet. Dels 
genom ett nära samarbete med elever och pedagoger från 
Örtagårdsskolan samt Valdemarsro gymnasium som varit 
delaktiga i processen för att hitta upplevelsebaserade 
metoder för elever med speciella behov. 

Skepp och skoj
Ett av våra pedagogiska program är ett samarbete med 
Malmö museer, Skepp & Skoj, där eleverna fått lära sig om 
vattnets egenskaper och havets invånare. Programmet har 
bestått av fem träffar där tre genomfördes hos oss på 
Ribban och två på museet. En nyhet för i år var att en av 
lektionerna hölls i Museets nya akvarium.

En av klasserna avslutade också höstens träffar med en 
utställning av barnens egna verk på Malmö museer.
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Vinterkul hos Handikappbadet 
Under årets första tre månader anordnade 
Vattenverkstadens pedagoger öppna aktiviteter inne hos 
Handikappbadet varje tisdag. Aktiviteterna var öppna för alla 
och anpassades efter väder och deltagarnas förutsättningar. 

Uppsökande verksamhet
Under januari till april besökte Räkan Rut och 
Vattenverkstadens pedagoger förskolor och tillsammans 
med barn och vuxna flyttades havet in i lekrummen med 
hjälp av berättande, drama, rörelse och musik. 

Samarbete med Stadsbiblioteket 
I år hade vi ett utökat samarbete med Stadsbiblioteket med 
start i januari då vi hade öppna aktiviteter i deras lokaler. Vi 
gästspelade med havstema i Skaparverkstaden under två 
eftermiddagar med tema  ”Vad guppar på ytan?” och ”Vad 
bor under ytan?”. Under hösten anordnade 
Vattenverkstaden Fiskyoga och akvarietillverkning.

På sportlovet gästade Räkan Rut och hennes vänner 
Stadsbiblioteket under namnet ”Nere på botten här är det 
toppen” och besökarna fick bland annat chans att skapa 
sin egen fiskdockteater.  

Under påsklovet anordnade vi aktiviteter för de lite äldre 
barnen på ungdomsavdelningen med tema ”Pirater och 
havsskräck”. 
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Studiebesök, workshops och event
Vattenverkstaden har haft ett femtontal, både nationella 
och internationella, aktiva studiebesök, under året. 

Vi anordnade workshops för bland annat 
ensamkommande ungdomar från transitboendet Utsikten, 
unga vuxna i arbetsmarknadsprojektet Boost by FC 
Rosengård, föräldrar och barn från föreningen Arken och 
ungdomar i Studiefrämjandets Green Team från 
Appelgårdsskolan. 

I maj kom Öresundsklassrummet med ett 50-tal svenska 
och danska elever på besök. Under samma månad 
anordnade vi också workshops för ca 300 framtida 
förskolelärare med olika aktiviteter på stranden och ute i 
havet, i ett samarbete med lärarhögskolan i Malmö.

Under Pedagog Malmös Live utbudsdag för lärare i Malmö 
i september höll Vattenverkstaden i två olika workshops. 
Dels "Havet möter stranden" då deltagarna fick titta 
närmre på verktyg så som lek, rörelse, drama och 
matlagning genom att själv prova på. Dels "Vad skogen 
ger", tillsammans med Malmö Naturskola, i Torup. På 
programmet stod aktiviteter så som Insekts safari, slöjd 
och matlagning. 

I augusti hade vi vår årliga träff med pensionärer från Seved 
då en pedagog från Vattenverkstaden guidade tånggång 
och nostalgi-berättande framför den öppna elden. 

Vattenverkstaden har också deltagit i ett antal events under 
året. Bland annat deltog delar av Havsbandet i Malmös 
första Klimatfestival i Folkets park och Vattenverkstaden var 
värd i Litteraturrundan i april. I maj drog våra pedagoger och 
Räkan Rut fullt hus på invigningen av Malmö museers nya 
Akvarium. 
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Sommarverksamheten på Ribban
Vecka 25 startade vi upp årets sommarverksamhet då besökarna hade chans att uppleva havet både 
under och över ytan tillsammans med Vattenverkstadens pedagoger.  Besökarna kunde likt tidigare år 
både följa med på håvningsäventyr och snorklingsturer. För de minsta barnen anordnades turer med 
sagoflotten och för de äldre erbjöds utmaningar på snorklingsleden. 

Vi hade denna sommaren ca: 4500 deltagare i våra guidade turer och aktiviteter i havet och på 
stranden. Ytterligare ett tusental barn och föräldrar har gått vår nya populära Sagostig.

Barnens dag vid havet
Söndagen den 7 juni firade vi Barnens dag tillsammans med Ribersborgs Handikappbad, med över 
2000 besökare!

Dagen började med pompa och ståt då Räkan Ruts sagostig invigdes och Ruts egna Räkstaty 
täcktes av. Vidare kunde, de tusentals, besökarna experimentera med vatten och såpbubblor, pyssla, 
följa med på håvningstur, fiska fiskedamm och mycket mer. Den som ville kunde även få ett 
havskonstverk på kinden målad av en havsclown.

Självklart var Havsbandet på plats och spelade de svängiga låtarna om Räkan Rut, Spättan Nettan 
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Sagostigen
Tack vare medel från Malmö Förskönings- och 
Planteringsförening har SEA-U Vattenverkstad kunnat 
utveckla och bygga en sagostig som är konstnärlig, lärorik, 
rolig och tillgänglig för alla.

Stigen kommer inledas med en skulptur av 
huvudkaraktären Räkan Rut och genom skyltarna får 
besökarna möta åtta av djurkaraktärerna från boken ”Vem 
vill leka med Räkan Rut”. De nio skyltarna är placerade 
runt Vattenverkstadens och Handikappbadets lokaler på 
Ribban. På skyltarna finns illustrationer av djuren från 
boken, faktatexter, en förkortad version av sagan samt 
utmaningar att göra under resans gång.

Illustration och layout har Maria Nilsson skapat och 
berättare/författare är vår egen Emma Hansson Löfgren.

Vi vill att stigen ska vara tillgänglig för alla. Därför har vi gjort 
skyltarna i höjd och vinkel så att man liten som stor, 
gående eller rullande, kan se bild och text. Dessutom har vi 
till viss del skapat bilderna med struktur samt med viss 
punkskrift för att synskadade också skall kunna ha glädje 
av stigen. Genom sin telefon eller liknande kan man också 
med hjälp av QR-koder lyssna på skyltarna.

I samarbete med Handikappbadet vill vi locka ner fler och 
nya grupper till stranden året runt samt uppmuntra barn 
och familjer till att uppleva naturen och djurlivet i havet på 
ett roligt sätt. Stigen kan användas dels oberoende men 
också i samband med boken.
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Sommarmix med Malmö Museer
Under vecka 26 och 27 genomfördes det årliga 
samarbetet med Malmö museer, Sommarmix. 

Den första veckan bestod av Piratsommar med drop in-
verksamhet på Ribersborgstranden. Besökarna 
genomförde olika utmaningar med mål att bli en 
medeltida pirat. 

På grund av regnigt och blåsigt väder i början av veckan 
var stranden ganska folktom, men efterhand som 
sommarvärmen infann sig ökade deltagarantalet och i 
slutet av veckan hade vi över 100 deltagare. 

Den andra veckan var det dags för Gestaltarna, ett 
dagläger med samma grupp barn hela veckan. 

Barnen introducerades till teman och tidsperioder i 
Malmös historia genom tidstypiska aktiviteter och lekar. 
Dagarna hade olika teman och spenderades i olika 
tidstypiska miljöer både på slottet och på stranden: 
1500-talet festliga frosseri, 1800-talets fängelsetid samt 
1940/50-talets strandliv. 

Barnen fick sedan skapa egna skådespel, i grupp, om 
Malmös förflutna med all kunskap de samlat in under 
veckan. Det hela avslutades med föreställningar av 
barnens egna skådespel ”Kung söker fru” och ”Brott 
och straff på Malmöhus”. 

Föreställningarna spelades både upp för publik och 
spelades in digitalt.
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Malmöfestivalen
Vattenverkstadens pedagoger aktiverade Barnlandets 
besökare med havsaktiviteter då Räkan Rut och hennes 
kompisar anordnade kluriga uppdrag på Malmöfestivalen. 

De ca: 800 barnen fick bl.a. lära sig mer om Öresunds 
invånare genom ett klurigt memory, testa sitt mod i spännande 
känsellådor, räkna benen på levande krabbor och fiska upp 
gift från havet. 

Som kronan på verket kom delar av havsbandet och bjöd på 
sångstund med både Manetmambo och Ruts Rumba. Det var 
röjigt värre! 

Stadsbiblioteket på besök på Ribban
Under två eftermiddagar i sommar var Skaparverkstaden från 
Malmö stadsbibliotek på besök i Vattenverkstadens 
verksamhet. Då hade besökarna möjlighet att pyssla både 
havsdjur och andra konstverk med hjälp av saker som hittas 
på stranden tillsammans med riktiga pysselproffs!  

Samarbetet med Biblioteket har fungerat mycket bra, både 
under terminerna och under sommaren. 
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Tillgänglighet
Vattenverkstad arbetar ständigt med att göra havet 
tillgängligt för alla, oavsett erfarenhet, bakgrund och 
funktionalitet. Som ett led i detta arbeta har 
Vattenverkstaden sökt och beviljats medel för att arbeta fram 
nya redskap och metoder i projektet Bryt ytan. 

En annan del av projektet är att ta fram specialanpassad 
hånings- och snorklingsutrustning för personer med olika 
funktionsnedsättning. Detta arbete har gjort att vi detta året 
har haft möjlighet att ta ut ännu fler personer med 
funktionsnedsättning. 

Vattenverkstaden i media 2015
Ny stig ska locka fler till havet (Sydsvenskan 7 juni): http://
www.sydsvenskan.se/malmo/ny-stig-ska-locka-fler-till-havet/

Räkan Ruts sagostig vid Ribersborg nu invigd (Skånskan 7 juni): http://
www.skd.se/2015/06/07/rakan-ruts-sagostig-vid-ribersborg-nu-invigd/

Spaning efter Zlatanräkan (Sydsvenskan 10 juli): http://
www.sydsvenskan.se/malmo/spaning-efter-zlatanrakan/ 

Barnens upptäckter ska på dem att värna om havsmiljön (Sydsvenskan 
29 juli): http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/barnens-upptackter-ska-
fa-dem-att-varna-havsmiljon/
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