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Snart höstlov! Är barnen sugna på 
att hitta på något och det finns en 
ledig dag till förfogande kan Vat-
tenhallen i den skånska lärdoms-
staden vara ett utflyktsmål värt att 
besöka.  

Vattenhallen drivs av Lunds tek-
niska högskola och är ett science 

center som startades 2009 för att 
öka intresset för naturveten-
skap och teknik hos unga. 
Under vardagarna avlöser 

inbokade skolklasser varandra 
medan det är öppet för allmänheten 
varje lördag samt på skollov. 
Under höstlovet står det bland annat 
shower om energi, ljud och åska samt 
en mobiltelefonteater på programmet. 

Två gånger dagligen bjuder en astro-
nom på visning i planetariet som nu-
mera finns inrymt i hallen. 

En dag håller Helsingborgsgruppen 

Airwipp i workshops i freerunning, en 
variant av gatuakrobatik.

Så det ryms lite allt möjligt under ert 
tak?

– Det mesta i vår omgivning är fak-
tiskt teknik, även om man inte tänker 
på det. Vi vill visa det genom att barn 
och tonåringar får göra och uppleva 
saker själva, säger Amanda Haux som 
är projektkoordinator på Vattenhal-
len.

Vid ett bord i korridoren utanför Vat-
tenhallens hjärta, själva experiment-
hallen, finns några rum där besökarna 
får byggsatser att fixa med.

– De yngsta får lära sig om densitet 
genom att blanda olika vätskor i ett 
provrör, medan de äldre får tillverka 
en blinkmojt att ta med sig hem. 

En blinkmojt?
– Det är en liten dator med proces-

sor, batterihållare och dioder som bar-
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Om storslagna 
planer när lovet 
närmar sig 

OM FEM DAGAR är det dags igen. Skollov. En av totalt 
cirka 15 veckor varje läsår som är pluggfri för svens-
ka skolbarn. Skönt för kidsen men ärligt talat lite 
bekymmersamt för föräldrar. Har man mellanstora 
barn som inte längre går på fritids kan det vara så-
där kul för dem att vara ensamma hela dagarna. 

Med mycket pusslande, bistånd av släkt eller an-
nan barnvakt samt en del kompledigt blandat med 
lite ångest och färdigmat för mikron brukar det lösa 
sig. Men en enklare och betydligt roligare lösning 
skulle väl vara att Försäkringskassan hade tillfällig 
lovpenning för berörda att söka?

Hur som helst – jag ser fram emot höstlovet. Har 
samlat på mig idéer, lusläst broschyren med lovakti-
viteter som kommunen delar ut och letat upp diver-
se lockande utflyktsmål. Ser som min uppgift att, 
för att tala i fina termer, ge barnen nya erfarenheter 
och insikter. Eller ja, hitta på kuligheter.

Se bara vad som finns i planeringen för vecka 44. 
Måndag: Teater på Dunkers kulturhus och därefter 
kickboard på skateramperna utanför. Tisdag: Häst-
pyssel på ridskolan samt långpromenad i Bruces 
skog. Onsdag: Vattenhallen i Lund (som jag skriver 
om i artikeln bredvid). Torsdag: Åka skridskor i is-
hallen. Fredag: Utflykt till Kullen, med sikte på 
grottorna. Lördag: Cykla till Domsten. Söndag: hyra 
badmintonbana eller bowla. 

EN KORT STUND är jag fasligt nöjd med programmet 
och känner mig som en duktig och initiativrik för-
älder. Sedan kommer flashbacken från tidigare lov. 
Inte minst det senaste. Då var jag visserligen bara 
ledig några få dagar men som vanligt entusiastisk 
över allt vi skulle kunna göra. Det resulterade i noll. 
Vi kom varken iväg till akvariet i Helsingör eller 
simhallen i Laholm som så många rekommenderar. 

Det som hände var att annat kom emellan. Av ar-
ten ingenting. Först tog alla det sagolikt lugnt på 
förmiddagarna och efter lunch var plötsligt alla 
döttrarna iväg på olika håll. De hängde med kompi-
sar många timmar i sträck, utan några tider att pas-
sa eller läxor att göra. Framåt eftermiddagen var det 
inte lönt att ge sig iväg och ingen frågade efter det 
heller. 

Kan man kalla det ett nederlag? Nja, jag väljer att 
tänka att eftersom alla var nöjda fanns det ingen an-
ledning att insistera på mina uttänkta utflykter. Det 
som kom emellan var förstås inte alls pjåkigt. Att 
bara vara duger gott för alla åldrar. För vuxna kan 
det ge tid att röja lite hemma. Städa bort spin-
delväv i taket, lämna grejor till insam-
ling, göra en utgrävning i kylskå-
pet. Alternativt inta ryggläge i 
soffan för att läsa en bok. 

OAVSETT VAD MAN VÄLJER finns det klara fördelar 
med att softa. Förutom att det är avkopplande finns 
den ekonomiska aspekten. Man slipper dessutom 
att bli irriterad över att tusen andra barnfamiljer 
kommit på samma idé till aktivitet, när man står i 
köer eller trängs. Med allt detta i beaktande står 
jag ändå återigen med planer att göra både det 
ena och det andra. För att det är kul att hitta på 
saker. Och för att något säkert blir av. Högsta 
prio får dock hädanefter aktiviteten Ingen-
ting. 

Att bara vara 
duger gott
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LOVKUL. Åskshow, telefonteater och 
ett planetarium med en imponerande 
stjärnhimmel. Det finns på Vetenskaps-
centrum i Lund, ett av de utflyktstips till 
höstlovslediga barnfamiljer som vi bjuder 
på i dag. 

Utforska    världen på lovet!
Åk till Lund och vidga vyerna

att bli irriterad över att tusen andra barnfamiljer 
kommit på samma idé till aktivitet, när man står i 
köer eller trängs. Med allt detta i beaktande står 
jag ändå återigen med planer att göra både det 
ena och det andra. För att det är kul att hitta på 

HÖR AV DIG!Vad vill du att vi 
ska skriva om?RING, MEJLA, SKRIV!

Koll på planeter, 
månar och stjärn-
bilder i planetariets 
himlalika kupoltak. 

På tisdag mellan 
13 och 14.30 håller 
Helsingborgs-
gruppen Airwipp 
i en workshop
i freerunning.

Utforska världen på lovet! 
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” Lika 
viktigt 

som det är 
att barn får 
prova på 
saker, är att 
de får möta 
studenter som 
kan berätta 
om sina 
studier.”

nen själva löder ihop, säger Amanda 
Haux.

I ett annat rum finns en digital klät-
tervägg med blinkande lampor på varje 
fäste. Där går det att tävla med en kom-
pis eller utmana sig själv i spelen pong, 
äggröra eller samla grepp.

– Vår Digiwall är jättepopulär, den 
är som ett jättestort dataspel, säger 
Amanda Haux.

Det mest spännande sker i den stora 
experimenthallen. Där visar studenter 
från tekniska högskolan shower med 
kemi, fysik och annat som tema. Det 
finns även mindre demonstrations-
platser men i huvudsak stationer där 
barnen ska vara aktiva. Barn från för-
skoleålder kan till exempel prova på att 
bygga en prisma, balansera bultar eller 
klura ut hur man skapar en tornado i 
petflaskor som är fyllda med luft och 
färgat vatten. 

För äldre barn finns mer avancerade 
experiment. Som att under fem minu-
ter sitta i en kubikmeter stor låda och 
mäta kroppens ämnesomsättning. Vill 
man ha handledning kring momenten 
finns det studenter på plats som hjäl-
per till. Och kan svara på frågor om 
varför de gillar teknik. 

– Lika viktigt som det är att barn får 
prova på saker, är att de får möta stu-
denter som kan berätta om sina studier 
och vad de tänker jobba med framöver, 
säger Amanda Haux.

Hands on är alltså det tongivande 
konceptet i centrat. Undantaget är pla-
netariet där besökarna sjunker ner i 
fåtöljer för att titta upp i kupoltakets 
stjärnhimmel. En astronom ansvarar 
för visningarna där det dyker upp allt 
från planeter till supernovaexplosio-
ner.

– Vi är glada för att planetariet flyt-
tat hit, det är ett samarbete med Lunds 

universitets naturvetenskapliga insti-
tution. Vi samarbetar även med Malmö 
högskola, företag och andra för skapa 
en mötesplats mellan skolelever, all-
mänhet och forskare av olika slag. Allt 
för att stimulera intresset för teknik 
och inspirera så många som möjligt.

Friluftsmuseet Kulturen har 
bland annat skapande verk-
städer utifrån att Lund är en 
popstad. Unga får göra egna 
pins eller klä ut sig och prova 
att stå på scen.

Sagohuset spelar teatern 
Himmel och pannkaka för 6–
11-åringar den 2 och 3 no-
vember.

Lördagen den 29 oktober 10–
16 går LitteraLund av stapeln 
på Lunds stadsbibliotek.  För-
fattarbesök, sång och musik, 
tipsrunda och pyssel – allt på 
temat böcker och läsning.

På Naturum Skrylle utanför 
Södra Sandby  kan barn gå 
tipsrunda, lära sig göra upp 
eld och baka pinnbröd samt 
tillverka lyktor av sockerbe-
tor. (Program fi nns på www.
lund.se/naturum.)

...eller varför 
inte ta en sväng 
till Malmö?

... och Stapelbäddsparken, 
en av Europas största skate-
parker eller någon av stans 
tio fantasifulla lekplatser 
(malmo.se/lekplatser)

Barn som gillar att pyssla 
kan delta i höstlovsverkstad 
på Moderna Museet där det 
ska skapas collage med 
Henri Matisse som förebild.

Ett annat tips att käka falafel 
på Möllevångstorget (alltom-
falafel.se) och därefter besö-
ka Malmö chokladmuseum.

Utforska    världen på lovet!
Åk till Lund och vidga vyerna
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Mer lovkul 
i Lund

Vattenhallens pedagog 
Amanda Haux triggar fram 
en tornado i färgat vatten.

Roa Hassan och Umayama Zaryouch blandar egen färg. 

Experimentkit för de allra 
minsta.

Inspireras 
av Matisse.


