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Året 2019 firade vi vårt 10-årsjubileum med kalas för studentguider, medverkande forskare, stiftelser och 

företag. En Vetenskapscirkus utvecklades med många av våra experiment som grund och anställda som 

”artister”. Denna cirkus roade alla våra gäster och allmänheten under firandet. På Kulturnatten i Lund höll vi 

öppet hus med fullt av show, aktiviteter, popcorn och en hoppborg. En film om vår verksamhet har produ-

cerats och vi invigde två nya utställningar Jorden – och klimatet genom tiderna och Barnrummet - Hjärn-

rummet, ett rum för våra yngsta besökare och deras familj, som handlar om våra sinnen och kopplingen till 

hjärnan. Planetariet har utvidgat sin repertoar och hade under jubileumsåret nypremiär på en film om havet 

och korallreven. Våra besökare har under året också hjälpt oss att uppnå målet att bygga ”1000 fågelhol-

kar”, som nu finns uppsatta runt om i regionen.

 

Under året 2019 fick Vattenhallen medel för att starta upp skolverksamhet på Lunds universitet, Campus 

Helsingborg. Hösten 2019 påbörjades en förstudie och pilottester för skolklassbesök och en projektanställ-

ning av en ny pedagog är inplanerade för våren 2020, då verksamheten, som stödjs av Helsingborgs stad, 

ska starta.

 

Utställningarna Jorden - och klimatet genom tiderna och Barnrummet - Hjärnrummet invigdes i septem-

ber, men vi har jobbat vidare med finjusteringar som att lägga till ljud och avslutande upplevelser för våra 

besökare. Under hösten startade vi upp en förstudie för en ny utställning om Artificiell Intelligens, och vi har 

utökat vår skolverksamhet genom att åka ut till skolor i hela Skåne med vår egen (leasade) minibuss. 

 

I vår statistik för de 10 år som Vattenhallen Science Center har verkat kan vi se att vi totalt haft över 390 

000 besökare och att 840 praoelever har praktiserat hos oss, ett resultat som vi är mycket nöjda med.

2019
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OM VATTENHALLEN

Vattenhallen Science Center inrättades 2009 av LTHs dåvarande rektor Anders Axelsson och är numera 

organiserat under Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds 

universitet. Under 2019 anslöt sig även Medicinska fakulteten till att vara med och stötta driften av 

Vattenhallen. Vattenhallen är en lustfylld interaktiv mötesplats för allmänheten, skolan, universitetet, och 

näringslivet där aktiviteter av alla de slag erbjuds i lokalerna med utställningar om aktuell teknikutveckling 

och vetenskaplig forskning. För att visa våra unga besökare att de kan utbilda sig inom naturvetenskap 

och teknik bygger verksamheten på personaltäta aktiviteter där det är timanställda studenter som möter 

besökarna. Vattenhallen har blivit en stor framgång och har idag ca 45 000 besökare per år som kommer 

från hela regionen. 150 skolelever (3-18 år) besöker Vattenhallen varje dag, 4 elever gör praktik varje vecka, 

lärare kommer på fortbildning, företag och organisationer kommer på möten, kick-off, 5-kamp och fest. På 

helger och skollov fylls lokalerna av experimentlystna familjer.

Verksamheten utvecklades mycket snabbt de första åren men besökssiffrorna har de senaste åren varit 

stabila och visar att lokalerna utnyttjas effektivt. 
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Besöksstatistik Vattenhallen Science Center
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VETENSKAPLIG GRUND
Vi samarbetar med forskare och lärare på universitetet i vårt utvecklingsarbete för att garantera att verk-

samheten vilar på vetenskaplig grund och att vi snabbt kan plocka upp högaktuella ämnen och händelser. 

Exempel på detta är våra utställningar Jorden - och klimatet genom tiderna, Skjuta protoner och kittla 

elektroner om ESS och MAX IV samt Tarmkanalen - matens resa genom kroppen.

Vi vill utföra våra aktiviteter inspirerade av de senaste pedagogiska forskningsrönen. Vi vill också problema-

tisera, utveckla och forska om vår egen verksamhet och bjuda in till samarbete med externa forskare. 

MEDVERKANDE FÖRETAG OCH ORGANISATIONER 
Accus, Akademiska Hus, Axis, Canon, Kraftringen, Lunds kommun, PoG Woody, Region Skåne, Sparbanken 

Skåne, Sten K Johnssons stiftelse, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen  mfl, se:

 http://www.vattenhallen.lth.se/om-oss/support/medverkande-foretag
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STYRELSEN

VÅR STYRELSE HAR UNDER ÅRET BESTÅTT AV: 

• Ordförande: Annika Mårtensson, Prodekan, LTH.

• Karin Hall, Prodekan, Naturvetenskapliga fakulteten

• Lynn Åkesson, Professor Etnologi, LU

• Anders Elmevik, Näringslivsutvecklare,  Region Skåne

• Per Persson, Näringslivs- och turismchef, Lunds kommun

• Anna Hall, Programchef Big Science Sweden , Industrikluster IUC Syd

• Lars Brandström, Högstadielärare, Fäladsgården Lund

• Monica Almqvist, föreståndare Vattenhallen Science Center
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VISION
Vattenhallen är den självklara mötesplatsen för lärare, elever och familjer som är nyfikna på vetenskap och 

utbildning. Vi bidrar till ett universitet i världsklass genom rekryteringsaktiviteter och aktuell utåtriktad 

verksamhet i samarbete med forskare och näringsliv. 

MÅL
De övergripande målen för Vattenhallen är att erbjuda högkvalitativ verksamhet för:

1. att öka ungas intresse, nyfikenhet och självförtroende för vetenskap och utbildning med fokus på hur 

teknik och naturvetenskap kan användas för framtidens utmaningar. 

2. att sprida kunskap om Lunds universitets utbildningar och högaktuella forskning. 

3. breddad rekrytering för att på sikt bidra till jämnare könsfördelning och ökad mångfald på utbildnings-

programmen vid LTH, N-fak och N/T-gymnasium i Skåne. 

4. god samverkan med det omgivande samhället.   

Dessutom vill vi:

5. utöka och utveckla Vattenhallens verksamhet i takt med efterfrågan. År 2018 invigde vi fyrahundra 

nyrenoverade kvadratmeter och målsättningen är att vi 2020 tar emot 60 000 besökare. 
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BESÖK I VATTENHALLEN

SKOLBESÖK FÖR BREDDAD REKRYTERING
Vattenhallens skolbesök har ett upplägg anpassat för vart och ett av stadierna F-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet. 

Vi erbjuder besök med specifika teman till exempel kemi, konstruktion, astronomi, robotprogrammering, 

jorden och life science. Men det vanligaste är att skolorna väljer ett inspirationsbesök där eleverna får testa 

på minst tre olika ämnesområden. Utvärderingarna visar att många lärare upptäcker nya positiva sidor 

hos sina elever. Den nya lärmiljön med våra duktiga studenter som guider uppmuntrar eleverna till initia-

tivtagande, kreativitet, självförtroende och koncentration. Viktiga komponenter för lärande och breddad 

rekrytering.

Vattenhallen bedriver flera skolklassaktiviteter i samverkan med företag. Sparbanken Skåne bekostar årligen 

cirka 3 500 8:e-klassares skolklassbesök, inklusive bussfärden till Vattenhallen. Detta samarbete är vårt 

allra viktigaste breddad-rekrytering-projekt då vi når fler kommuner utan kostnad för skolorna. Kraftringen 

anordnar energi-idé-tävlingen Spänningssökarna, där drygt 1 000 elever från årskurs 9 deltar. För elever i 

årskurs 3 anordnar Sveriges Ingenjörer två dagars aktiviteter som de kallar Teknikkollo.

FORTBILDNING FÖR LÄRARE
Bra lärare är ett mycket viktigt bidrag till att våra barn och ungdomar skall lyckas i skolan och bli entusi-

asmerade till fortsatt högre utbildning inom naturvetenskap och teknik. Därför utvecklar och genomför 

Vattenhallen fortbildningar för lärare från förskola till gymnasium. 2018 var det stor efterfrågan på pro-

grammeringskurser av olika slag. 2019 sjönk efterfrågan drastiskt. Samtal med andra science centers och 

Skolverket bekräftar att detta är ett nationellt fenomen.

ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN 
Varje helg erbjuder vi en show och ett vetenskapligt tema. Vissa helger bjuder vi in forskare som visar och 

berättar om sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt, ForskarFredag och Öppet Hus i samband med 

universitetets Framtidsvecka 2019 är exempel på detta.

EVENT
Under 2019 ökade antalet event för företag och universitetsgrupper markant jämfört med 2018. Vi har 

bland annat anordnat familjedagar för företag, after work för institutioner och visningar för ledningsgrup-

per.

TEKNIKSOMMARSKOLA
År 2011 startade vi verksamheten Tekniksommarskola. Den är ett veckolångt dagläger där 20 elever under 

en vecka får prova på flera olika teknik- och naturvetenskapliga experiment tillsammans med tre handledare 

(studenter). Sommaren 2019 hade vi 129 barn och ungdomar som vardera tillbringade en vecka hos oss. 
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EXPERIMENTEXPRESSEN
ExperimentExpressen kallar vi vår verksamhet när våra studenter åker ut till olika festivaler och evenemang. I 

år har vi äntligen tagit steget till att leasa en egen minibuss. Vi uppskattar att 7300 personer har träffat oss 

på evenemang runt om i Skåne, främst på festivaler och bibliotek. Av dessa är 1225 elever där vi har besökt 

skolorna istället för tvärtom. Vi ser ett ökat intresse från skolorna för att vi kommer ut till dem. Under året 

har Sparbanksstiftelserna Skåne och Gripen stöttat pilotverksamhet i skolorna i Skånes nordvästra del. 

PLANETARIET 
År 2019 tog Planetariet emot 13 901 besökare från förskolor, grundskolor, gymnasier, universitetet, fören-

ingar och företag av olika slag. Planetariet fick en ny projektor och ny programvara. Fyra nya visningar har 

haft premiär under året: Korallrevens värld, Teds rymdäventyr, Den yttersta gränsen och Månar och mindre 

himlakroppar. Planetariets föreståndare har varit aktiv både genom att konsultera andra science centers 

som planerar att köpa in ny utrustning och genom ett samarbete med Royal Observatory Greenwich med 

en gemensam visning om 50 årsfirande av Apollo 1:s månlandning.

 

Vattenhallen har varit synlig i pressen, se: www.vattenhallen.lth.se/om-oss/pressklipp-om-vh/pressklipp-arkiv
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Besöksstatistik Planetariet
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER OCH NYHETER 2019

STORA LÄRARFORTBILDNINGSDAGEN
Den 29 oktober arrangerade vi den Stora Lärarfortbildningsdagen tillsammans med 9 forskare från Lunds 

universitet. Vi arrangerade i samarbete med ledningen för Lunds tekniska högskola LTH, Sveriges Ingenjörer 

och Kungaliga Ingenjörsakademin (IVA:s) projekt ’Vera på turné’ som uppmärksammade Sveriges första 

kvinnliga ingenjör Vera Sandberg som utexaminerades 1917. Under dagen gavs också en föreläsning med 

den finska årogrammeraren och författaren Linda Liukas som skapar en inkluderande introduktion till den 

digitala världens tänkande och begrepp. Sammanlagt har 255 lärare fortbildats i Vattenhallen under 2019.

SKOLVERKET
Via medel från Skolverket och Rymdstyrelsen har Vattenhallen tillsammans med Svenska Science Centers, 

Institutionen för datavetenskap och Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap startat ett nytt 

programmeringsprojekt för elever i åk 7-9 och gymnasium. Målet har varit att visa nyttan med att kunna 

programmera samt knyta ihop programmering med klimatpåverkan och de globala målen. Under projektet 

har tematiska programmeringsövningar tagits fram som använder äkta miljö- och satellitdata. Stora data-

mängder görs lättillgängliga för målgruppen och möjliggör egna analyser av visualiserad miljödata samt ger 

vetenskapliga och samhälleliga aha-upplevelser.  

UTÖKAD SKOLVERKSAMHET
Med bidragsmedel från ett flertal stiftelser som SIDA, Sten K Johnsson och Sparbanksstiftelserna Färs och 

Frosta, Finn, Gripen och Skåne har vi kunnat bekosta avslutande delarna av utställningarna Jorden – och 

klimatet genom tiderna och Barnrummet. Vi har haft möjlighet att starta upp en förstudie för en ny utställ-

ning om Artificiell Intelligens, utöka skolverksamheten med vår outreach-verksamhet ExperimentExpressen 

och delvis finansiera filminspelning och holkbygge inför och under Vattenhallens firande av 10-års verksam-

het som science center.

VATTENHALLEN FYLLDE 10 ÅR
Vattenhallen fyllde 10 år, det firades under året genom projektet 1000 holkar, inspelning av en film om 

Vattenhallens verksamhet och en Vetenskapscirkus där våra experiment ställdes samman i en underhållande 

show med cirkusdirektör, domptör, lindansare och fakir. Under tre dagar firade vi med alumnistudenter och 

anställda, medverkande forskare och företag/organisationer och för allmänheten höll vi Öppet Hus under 

Kulturnatten i Lund. 

ÖVRIGA EVENT OCH ARRANGEMANG UNDER 2019
Unga Forskare - en utställning av gymnasieprojekt, Världsvattendagen, NMT-dagarna, Enlightening Imagi-

nation regionstävling, Her Tech Future, Hållbarhetsfestivalen i Lund, Framtidsveckan LU, Malmöfestivalen, 

LUNE-dagarna, Kulturnatten i Lund, , ForskarFredag, SommarLund, VinterLund och Lunds Kulturkalender.
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PRIORITERADE OMRÅDEN 2020

1. Etablera Vattenhallen på Campus Helsingborg, pilottester och fortsatt finansiering

2. Finna långsiktig finansiering för motsvarande en fast personal. 

3. Utveckla verksamheten med ExperimentExpressens skolverksamhet.

4. Miljödiplomera verksamheten. 

5. Utveckla en enkel AI-utställning.

6. Utveckla utemiljön.

7. Följa och bidra till arbetet med att planera för Lund Science Center på Brunnshög.

8. Utveckla och utvärdera programmeringsaktiviteter.

9. Byta projektoranläggning.

VATTENHALLENS PERSONAL

Sara Ekberg 
Ekonomiadministratör

Anna Agnemyr
Receptionist

Charlott Karlsson
Formgivare

Monica Almqvist 
Föreståndare 
Universitetslektor 
Biomedicinsk teknik

Linda Larsson 
Administrativ chef 
Ph.D. Geologi

Anna Arnadottir 
Planetarieföreståndare
Ph.D. Astronomi

Rolf Niemann
Pedagog
Ämneslärare ma/fy/teknik

Stefan Zamudio 
Pedagog
Ämneslärare ma/no

Malin Larsson
Pedagog 
Ämneslärare ma/ke

Johan Gren 
Samverkanskoordinator

Jens Ålebring
Ingenjör

Ulla Ki Harrysson
Interaktionsdesigner
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