
En dag på Vattenhallen 

Tre olika teman erbjuds:  
 
Life Science – tyngdpunkt på kroppens mysterier. Eleverna kan bland annat mäta sitt 
blodtryck, prova på titthålskirurgi och åka genom skiktröntgen. De får också en inblick i 
hur forskningsanläggningarna ESS och Max IV fungerar.  
 
Robotprogrammering - kretsar kring robotar och styrsystem. Eleverna får göra egna 
konstruktioner och lära sig programmera i mikrokontrollern Arduino. Dessutom blir det 
turnering på den digitala klätterväggen.  
 
Jorden och klimatet genom tiderna - tar avstamp i utställningen om jorden. Här får 
eleverna följa med på en klimatexpedition och se hur klimatet har förändrats genom 
tiderna, vi tar reda på hur vi faktiskt vet det vi vet och var vi nu är på väg. 
 
Life Science 
 
Aktiviteter – 30 minuter per aktivitet. 
 

1. Max IV – ESS - Utställning i experimenthallen 
2. Medicon Alley - Utställning i experimenthallen 
3. Klimatkammaren - I experimenthallen 
4. Tarmkanalen - Utställning i experimenthallen 

 
Kort om aktiviteterna:  
 
Max IV & ESS kan beskrivas som två jättemikroskop - fast mycket bättre. Kanske har ni 
också hört talas om att ESS och Max IV med hjälp av neutroner respektive synkrotronljus 
ska kunna blicka in i kroppens och materians minsta beståndsdelar som celler och 
proteiner. Vid experimentstationerna, 
där pingisbollar, järnkulor och golfbollar får representera elektroner, protoner och 
neutroner kan ni trumma loss elektroner i kanonen, tävla om bästa tiden i 
linjäracceleratorn, skjuta protoner i spallationsexperimentet och kittla elektroner i 
lagringsringen. Genom dessa interaktiva experiment kan ni få en känsla för och inblick i 
den forskning som utförs och kommer att utföras vid två av världens mest avancerade 
materialforskningsanläggningar. 
 
Medicon Alley är en utställning där ni kan vi se in i människokroppen med allt större 
detaljrikedom. Vi kan upptäcka sjukdomar i ett tidigare stadium och behandla dem med 
större precision. Med utställningen Medicon Alley vill vi på ett lustfyllt sätt inspirera till 
att se hur finurligt man kan använda den senaste tekniken för att förebygga och bota 
sjukdomar. Ni får prova på vad olika medicinska tekniker innebär genom att testa 
ultraljud, titthålsoperation eller EKG. Ni kan också få en känsla för hur man kan se in i 
kroppen med hjälp av teknik som används inom sjukvården idag eller prova utrustning 
som används varje dag på vårdcentraler. 
 
Klimatkammaren används för att på ett konkret sätt beskriva cellandning. Ni får krypa 
i klimatkammaren och uppleva vad som händer i luftmolekylernas värld. 



Klimatkammaren registrerar temperatur, luftfuktighet, syrehalt och koldioxidhalt över 
tid. Ni gör sedan mätningar på hur temperaturen förändras över tid för att beräkna 
specifik värmekapacitet på kammaren. Försöket avslutas med att bestämma effekten på 
er själva och jämförs sedan mot koldioxidförändringen. Genom detta försök ökar den 
vetenskapliga analysförmågan och förståelsen för inre andning och de processer som 
leder till hur cellerna använder energin som blir tillgänglig vid förbrukning av syre. 
 
Tarmkanalen är en interaktiv utställning i form av en resa genom 
matspjälkningssystemet, från munnen och hela vägen ner till ändan. På resan kommer ni 
att se vad som händer när vi får hål i tänderna, skickar signaler till spottkörtlarna och 
uppleva peristaltiken i matstrupen. Ni får undersöka den supersura magsäcken och lära 
er vad tarmludd är och varför det är så viktigt. Ni kommer också att besöka bakterier, 
tarmarnas viktigaste och mest talrika invånare samt lära er mer om pågående forskning 
om mat, hälsa och näringsämnen, som görs vid Lunds universitet. Genom denna resa 
utvecklas förståelsen för de vanligaste näringsämnenas funktioner, vilka organ i kroppen 
som samverkar med matspjälkningssystemet samt hur kroppen och hälsan påverkas av 
det vi äter. 
 
 
Robotprogrammering 
 
Aktiviteter – Robotprogrammering 
 

1. Arduino - lödrummet 
2. Lego Mindstorms - utanför lödrummet 
3. Kojo - korridoren 
4. Microbit - korridoren 

 
Kort om aktiviteterna 
 
Arduino är en plattform till datorer för att känna av och styra mer av den fysiska 
världen än en stationär dator. Det är en fysisk plattform med öppen källkod. Med 
Arduino utvecklar ni förståelsen för programmering genom att koda programvaran för 
kortet. Med Arduino kan man skapa och programmera installationer som kan lysa, 
blinka, röra sig och känna av omgivningen. Arduino kan styra allt från robotar till 
vardagsprylar som tvättmaskiner, lampor och motorer. 
 
Lego Mindstorms programmeras med hjälp av moduler i lego mindstorms egna 
programvara. Ni styr legorobotarna genom att lägga in era värden för varje vald modul 
och på så sätt får ni roboten att utföra den önskade rörelsen. Er uppgift är att få 
legoroboten att ta sig igenom en given banan utan att köra utanför markeringarna. 
 
Kojo skapar förutsättningar för att fördjupa er förståelse för kodning i 
programmeringsspråket Scala. Genom att styra sköldpaddan på datorskärmen med 
enkla koder utvecklar ni snabbt förståelsen för programmering. Ni får lösa olika uppdrag 
och kan på ett lekfullt sätt snabbt avancera och utveckla ert tänkande kring 
programmering. 
 
Microbit är en lite programmerbar dator, designad för att göra lärandet om 



programmering enkelt och kul. Ni blockprogammerar koden och kopplar sedan microbit 
till datorn via USB och skicka koden till mircobit. Skaka sedan microbit för att din kod 
ska överföras till ljus och ljudsignaler. 
 
 
Jorden och klimatet genom tiderna 
 
Aktiviteter – 30 minuter per aktivitet. 
 

1. Jorden och klimatet genom tiderna-del I - Utställning 
2. Jorden och klimatet genom tiderna-del II - Utställning 
3. Rädda klimatet - Gröna rummet 
4. Hur vet du det? - Kemilabbet 

 
Kort om aktiviteterna 
 
Jorden och klimatet genom tider – del I är en utställning om jorden och 
klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv. Experimentstationerna är interaktiva och 
eleverna får följa med på en klimatexpedition för att se hur klimatet har förändrats 
genom tiderna. Under expeditionens första del genomförs aktiviteter med hjälp av en 
iGlobe och en isborrkärna och vi tar reda på mer om jordens historia, livsexplosioner, 
massutdöenden, sambandet mellan atmosfärens koldioxidhalt och temperatur samt de 
globala målen. Resultaten analyseras och vi för diskussioner kring hur jorden fungerar 
och hur vi kan göra för att minska människans påverkan på klimatet i framtiden. 
 
Jorden och klimatet genom tider – del II är en utställning om jorden och 
klimatförändringar ur ett historiskt perspektiv. Experimentstationerna är interaktiva och 
eleverna får följa med på en klimatexpedition för att se hur klimatet har förändrats 
genom tiderna. Under expeditionens andra del genomförs aktiviteter med hjälp av 
interaktiva jordklot och via kolstationen och vi tar reda på mer om jordens historia, 
livsexplosioner, massutdöenden, kolets kretslopp, Agenda 2030 samt de globala målen. 
Resultaten analyseras och vi för diskussioner kring hur jorden fungerar och hur vi kan 
göra för att minska människans påverkan på klimatet i framtiden. 
 
Rädda klimatet är aktiviteter och tankeväckande övningar som genomförs som en 
escape-upplevelse och ett spel med VR-upplevelse. Escape-upplevelsen handlar om de 
globla målen och under 15 minuter ska eleverna försöka lösa ett antal kluriga men 
logiska pussel och koder för att hitta ett dokument som ska skrivas under på det 
stundande klimatmötet. Det gäller att skynda på för snart är politikerna på plats och då 
kan det vara för sent! VR-spelet handlar om vattenbristen på jorden, en av de mest 
akuta globala utmaningarna, som påverkar 2,8 miljarder människor på vår planet – mer 
än 40% av världens befolkning. Världens torraste områden finns i mellanöstern i länder 
som Jordanien. Även om vattenbrist inte är ett stort problem i Sverige för tillfället, kan 
det bli det i framtiden. Genom ett spel med Virtual Reality 3D-upplevelser blir eleverna 
medvetna om hur människan påverkas av vattenbrist och jordbruk, samtidigt som de blir 
medvetna om betydelsen av att kunna samarbeta, argumentera för sin åsikt och våga ta 
beslut.  
 
Hur vet du det? är en viktig och spännande fråga att ställa sig när vi lär oss mer om 
jordens historia, evolution och klimat. I de här laborationerna får eleverna bland annat 



testa att göra tidsbestämningar och jämföra olika metoder för detta, som att undersöka 
berglager, islager, kulturlager och årsringar på träd. Dessutom får de en inblick i hur 
forskare gör modeller för att förutse framtidens klimat. Vi genomför laborationer med 
luft och vatten, simulerar jordbävningar samt undersöker golfströmmens effekter och 
dess påverkan på jordens klimat. 
 
 
Vattenhallens mentometer för glädje, lärande och självförtroende. 
 
Glädje  
Du har haft ganska kul på Vattenhallen.  
Du har haft väldigt roligt på Vattenhallen.  
Du har haft superkul på Vattenhallen.  
Du skrattade när du lärde dig något nytt. 
Lärande  
Du har lärt dig något nytt.  
Du har lärt dig något nytt som var lite klurigt.  
Du har lärt dig något nytt som var klurigt och som du kan använda i andra 
sammanhang. 
Självförtroende  
Du har fått nya perspektiv på omvärlden. Du kan berätta för andra om delar av dina nya 
kunskaper.  
Du har fått nya perspektiv på omvärlden och du kan använda dessa i nya sammanhang. 
Du berättar för andra om dina nya kunskaper.  
Du har fått nya perspektiv på omvärlden, du använder dessa i andra sammanhang som 
leder till nya beteenden. Du berättar och förklarar för andra om dina nya kunskaper på 
ett övertygande sätt. 
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