LUND 8 november 2013 06:30

Skaparglädje i Vattenhallen
Datorer, skrivare, dammsugare, telefoner, hårtorkar, kaffebryggare, mikrovågsugnar
och en häcksax. Det var några av de uttjänta grejer som fjärdeklassare uppfann med
i Vattenhallen igår.
Av: Claus Granath
Galleribild 1

Josefin Ivarsson, Emelie Elvirsson och Michelle Lindman från Stehagsskolan i Eslöv kom till Vattenhallen på Lunds tekniska
högskola för att tillsammans med sina klasskamrater bygga något nytt av teknikskrot. Bild: Ingemar D Kristiansen

Galleribild 2

Bild: Ingemar D Kristiansen

Programmet för dagen var ett så kallat teknikkollo där eleverna under två timmar fick
skapa egna uppfinningar av skrotet. Från Stehagsskolan i Eslöv kom Josefin Ivarsson,
Emelie Elvirsson, Michelle Lindman och deras klasskamrater.
– Vi måste skruva isär den här gamla datorn innan vi är helt säkra på vad vi ska
uppfinna, sa Josefin Ivarsson.

Emelie Elvirsson berättade att hon mest skruvar av och på duschslangen hemma, men
att det var extra kul att åka till Lund för att uppfinna. Michelle Lindman provar däremot
hemma på mer handfast teknik med storebrodern Sebastian.
– Vi har byggt en trädkoja och i den har vi installerat en fläkt vilket är bra att ha, sa hon.
Även Elias Eksell och hans klasskamrater från Vallkärraskolan utanför Lund njöt i fulla
drag av alla tekniska prylar de fick sätta verktygen i.
– Jag funderar på att bygga en ny typ av musikspelare, berättade Elias Eksell.
– Koppla ihop spelaren med andra grejer. Kanske för bilder eller film.
Elias Eksell har varit många gånger i Vattenhallen med sin pappa. Och han vet redan att
det är som ingenjör han ska arbeta.
Med på teknikkollot fanns hans lärare Cecilia Lindmark och Ove Niklasson.
– Den här förmiddagen blir en mycket bra start på det tekniktema vi ska starta i skolan
före jul, sa Cecilia Lindmark. Att lära mer om vardagsteknik i hemmet ingår ju i
läroplanen.
– Och här får ju eleverna verkligen se att de saker typ datorer och mobiltelefoner de ofta
använder också har en annan sida.
Arrangörer för teknikkollot är fackföreningen Sveriges ingenjörer tillsammans med
Vattenhallen på Lunds tekniska högskola.
– Det är andra året vi kör det här programmet, säger Fredrik Edman som är lokalt ombud
för Sveriges ingenjörer och tillika rådgivare för forskare som vill kommersialisera sina
rön.
– Egentligen handlar det inte om att väcka barnens tekniska intresse eftersom de ofta
har det naturligt.
– Vi är snarare ute efter att inte släcka intresset och att hålla det levande.
Men varför engagerar ni er som fackförening för det? Är det inte en fråga för
utbildningspolitiker och myndigheter?
– Eftersom teknikintresset bland unga har dalat under senare år är det viktigt att vi är
med och uppmuntrar det, svarar Fredrik Edman.
– Sverige har ju under många år varit teknikledande. Nu kommer konkurrenterna i kapp.
Och då är det viktigt att vi satsar så att även våra ingenjörer har en framtid.
Även idag, fredag, kommer elever till Vattenhallen för att uppfinna.
Resultaten ställs sedan ut under några veckor.
Allt för att den som vill ska kunna besöka Vattenhallen och kanske få ett hum om
morgondagens tekniska prylar.

