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Pedagogik i Vattenhallen Science Center LTH
Mötesarena mellan människa och teknik
Amanda Haux, Vattenhallen Science Center LTH

Vattenhallen Science Center LTH är beläget i V-huset på 
Lunds Tekniska Högskolas campusområde. Syftet med 
detta science center är att skapa intresse för naturveten-
skap och teknik. Ett intresse som i förlängningen förhopp-
ningsvis leder till att fler unga människor väljer en utbild-
ningsväg inom dessa områden [1][2]. Vår ambition är att 
alla institutioner vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och 
övriga tekniskt inriktade institutioner vid Lunds universi-
tet (LU) ska finnas representerade i Vattenhallen i form av 
någon station eller övning. Hannu Salmi, forsknings- och 
utvecklingschef vid Heureka, science center i Helsingsfors, 
har gjort ett antal studier i informellt lärande, motivation, 
vetenskaplig utbildning och allmänhetens förståelse för 
vetenskap. Han definierar science centers som informella 
lärandemiljöer och jämför dessa med andra lärandemiljöer 
såsom tidningar, bibliotek, familjen och föreningsliv [3]. 
Salmis studier visar att aktiviteter i science centers med 
koppling till den formella lärandemiljön (skolan) kan ha en 
större inverkan på elevers framtida val av akademisk karriär 
än man hittills kunnat påvisa [1]. I Vattenhallen strävar vi 
efter aktiviteter som initierar lärprocesser som innehåller 
både handling och reflektion. David Kolb förespråkar dessa 
moment i pedagogiska sammanhang, han har utvecklat en 
cyklisk modell där begreppsbildning följs av experimente-
ring, konkreta erfarenheter och reflektion i en pågående 
process [4]. Detta ligger till grund för de olika övningar 
och experimentstationer som tas fram i Vattenhallen Sci-
ence Center LTH.  I den här artikeln belyses framförallt 
hur skolaktiviteter bedrivs i Vattenhallen. 

Varje vecka, från tisdag till fredag, kommer det skolklas-
ser på bokade besök till Vattenhallen Science Center LTH. 
Vi har haft 23000 besökare sedan invigningen 2009 varav 
8100 skolelever. Cirka hälften av våra elever på besök är 
4-12 år och andra hälften är 13-17 år. Besöken, som sträck-
er sig över cirka två timmar, inleds alltid med en samling 
där eleverna får en kort presentation av LTH samt hur be-
söket är upplagt. De besök där eleverna är äldre än 12 år 
får även en presentation av ”Vad gör en ingenjör?”. Efter 
samlingen delar vi in eleverna i mindre grupper som hand-
leds av studenter från LTH och LU. Elevgrupperingen sker 
i syfte att få en annan gruppkonstellation än elevernas so-
ciala gruppformationer, värdet av detta i kooperativa läran-
deprocesser har visat sig framgångsrikt i tidigare studier [5]. 
Elevgrupperna följer med studenterna till olika experiment-
stationer. Enligt ett schema roterar elevgrupperna och gör 
cirka tre experimentstationer, för att sedan avsluta besöket 
med att gå fritt i experimenthallen. Detta avslutande mo-
ment är viktigt då vissa elever vill testa och reflektera över 
en övning om igen, medan andra hittar någon icke-testad 
experimentstation och tar initiativ till att prova den. 

Studenterna som handleder eleverna vid deras besök i Vat-
tenhallen får en tvådagars utbildning där de blir bekanta 
med mål och syfte med verksamheten samt att de får lära 
sig några experimentstationer som de med säkerhet ska 
kunna handleda. Handledningen innebär både att handle-
da praktiska moment vid laboration samt att handleda elev-

erna i deras reflektioner och frågeställningar. Lärprocessen 
påverkas inte bara av studenternas ämneskunskaper utan 
även av deras engagemang och förhållningssätt. Studen-
terna är både lärare och ledare för elevgrupperna. Många 
av studenterna i Vattenhallen är eller har varit engagerade i 
Supplemental Instruction (SI) vid LTH (se Lärande i LTH 
blad 11) där vi hittar många gemensamma beröringspunk-
ter i vår pedagogiska syn på elevaktiviteter. SI-verksamhe-
tens basgrupper kan liknas vid de elevgrupper vi skapar 
vid skolbesöken i Vattenhallen. Dock styr studenterna i 
Vattenhallen basgruppernas innehåll mer jämfört med SI-
gruppernas basgrupper, där det är eleverna som bestämmer 
dagordningen. Det gemensamma är snarare ledarskapet: 
”Genom att skapa ett klimat som bygger på förtroende och 
gemenskap, utifrån parollen ”vi har ett gemensamt problem 
som vi ska lösa” kan hon eller han hjälpa gruppen att anta 
utmaningar, och fungerar det kan gruppen uppnå oväntade 
framgångar.” [6] 

En utmaning är att kvalitetssäkra handledningen i Vatten-
hallen. Studenterna som handleder studerar på olika pro-
gram vid LTH/LU och det är viktigt att de är väl förtrogna 
med den spridda ämneskunskapen som finns att tillgå vid 
de olika experimentstationerna. Utöver de två utbildnings-
dagarna är det öppet hus varje måndag eftermiddag för 
studenterna. De kan då komma och öva på experimentsta-
tioner utan att arbeta i ”skarpt läge”. Vår ambition är att 
utveckla ett webbtest som studenterna kan göra hemifrån 
och interagera med teorin till den progressiva kunskap som 
finns bakom respektive experimentstation. Vidare är vår 
ambition att studenterna ska känna en personlig utveckling 
av att arbeta i Vattenhallen, ”att vara en god ledare är att 
vara en god människa, som genom sitt ledarskap utvecklar 
och förverkligar både sig själv och de människor som hon 
eller han leder” [7]. Vår förhoppning är att studenterna får 
en bra erfarenhet av att arbeta i Vattenhallen som de får 
användning av i framtida anställningar.

Ett exempel på en handledd experimentstation är ”Läskig 
läsk” där eleverna gör läsk genom en kemisk reaktion där 
vi utgår från saft och skapar bubblor. De praktiska mo-
menten består av att blanda citronsyra med bikarbonat och 
på så vis få koldioxid samt den mindre goda smaken salt. 
Detta är en typisk ”våt laboration” enligt följande beskriv-
ning av Hult [8]: ”En våt laboration innebär att man får 
ta på, känna lukten av och manipulera något i verklighe-
ten. En torr laboration innebär att man arbetar med dato-
rer eller likande hjälpmedel istället för att vara i närheten 
av det man laborerar med.” Om man blandar små mäng-
der av karbonaten och syran kommer inte saltsmaken att 
framträda, men det bubblar bra. Laborationen sker steg-
vis, efter första omgången bubblor är läsken god men efter 
ytterligare några kryddmått av citronsyra och bikarbonat 
bubblar det mer (till elevernas förtjusning) samtidigt som 
saltsmaken framträder tydligare och tydligare. Med konti-
nuerlig återkoppling till vad eleverna ser och känner lotsas 
eleverna fram till en slutsats. Handledningen innebär här 
att få eleverna att stanna upp och reflektera över vad de 
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ser och känner (smak) och dra slutsatser i takt med att de 
kan konstatera sina resultat. Handledaren ställer frågor och 
hjälper eleverna att reflektera över det de själva ser och kän-
ner. Det är viktigt att eleverna ges tid till reflektion och att 
man gör momenten gemensamt. Det finns belägg [9] för att 
elever inte klarar av att tänka på vad de handgripligen gör 
under laborativa moment och på teori samtidigt. Begrepp 
som kemi, kemiska reaktioner, koldioxid, kolsyra, karbonat 
och syra nämns i handledningen och eleverna hör begrep-
pen oavsett ålder. För de yngre finns inte förståelse fullt 
ut för begreppen efter laborationen, men det underlättar 
troligen framtida förståelse och inlärning av aktuellt ämne 
[10]. För de lite äldre eleverna kan formeln för den kemiska 
reaktionen med fördel gås igenom.

Hult [8] delar även in laborationer i öppna och 
slutna laborationer. Han definierar dem enligt 
följande: ”En sluten laboration utmärks av att 
det finns ett givet och rätt svar som studen-
terna ska komma fram till och vanligen är hela 
laborationen uttänkt och planerad av läraren. 
I en öppen laboration är inte alltid resultatet 
givet på förhand och studenten får vanligen 
delta i både planering och genomförande.” 
Läsklaborationen är en typisk sluten labora-
tion. Handledaren vet vad som kommer att 
ske och eleverna ska komma fram till ett givet 
resultat. Den är utmärkt för dess utrymme för 
egna upplevelser. I detta fall blir flera sinnen 
aktiverade vilket är positivt med våta labora-
tioner, eleverna får träning i att sätta ord på 
upplevelsen och det är förhållandevis lätt för 
handledaren att reglera svårighetsgraden. Det 
är ett experiment som alla elever lyckas med då 
de garanterat får bubblor, en viktig aspekt för 
självförtroendet och glädjen i att experimen-
tera. Ytterligare en positiv aspekt är att den 
kemiska reaktionen sker av ämnen vi hittar 
i skafferiet. Kemi finns överallt runtomkring 
oss.   

Studier pekar på att tonåringar föredrar ut-
ställningar eller experimentstationer som inte är färdig-
tänkta, de vill gärna vara med i processer och kunna påverka 
resultatet av utställningen/experimenten [11] . En öppning 
till denna önskan är att erbjuda eleverna att göra sin egen 
utställning. Utställningen kan i sin tur bestå av både öppna 
och slutna experiment. I Vattenhallens teknikprojekt är 
elever utställare och det finns då utrymme för både öpp-
na och slutna laborationer. Teknikprojektet vänder sig till 
högstadieelever och pågår i tre veckor. Projektet inleds med 
att personal från Vattenhallen kommer till klassen och pre-
senterar projektet. Eleverna väljer ett teknikområde såsom 
till exempel ”Schampotillverkning”, ”Datorer” eller ett eget 
alternativ. En elev har till exempel utvecklat sin egen park 
cour handske med gott resultat.  Oavsett inriktning ska de-
ras arbete resultera i svar på: Hur gjorde man förr? Hur 
fungerar det? Vart är forskningen på väg? Arbetet påbörjas 
i skolan och alla ämnen, som exempelvis engelska, bild och 
musik, kan delta. Vilka ämnen som deltar får kollegiet på 
respektive skola komma överens om innan projektet pre-

senteras för eleverna. När eleverna arbetat cirka en vecka 
med sitt projekt kommer de till Vattenhallen för en dag. 
Under ena halvan av dagen experimenterar de kring sin in-
riktning, de får förståelse för frågeställningar såsom – hur 
gör man schampo, vad är det för olika molekyler i schampo 
och vad har de för funktion? De kan också arbeta med hur 
en dator är uppbyggd, vad ett inbyggt system är, etcetera. 
Under andra halvan av dagen får eleverna träffa en forskare 
som arbetar med aktuell inriktning. Eleverna har förberett 
frågor och får reda på vart forskningen är på väg. De får 
även en guidad tur på campus när de går till ”sin” forskare. 
Eleverna bearbetar sitt material i skolan och återkommer 
till Vattenhallen efter ytterligare en vecka. Vid detta till-
fälle håller eleverna i en teknikmässa där de demonstrerar 

”sin” experimentstation och visar allt det ma-
terial som de arbetat fram under projektet, 
detta kan vara i form av postrar, bildspel etce-
tera. Besökarna är föräldrar och andra elever 
som bjudits in, totalt cirka 80 stycken.

Utvärderingarna från projektet är mycket 
positiva. Eleverna framhåller just experimen-
terandet, att få träffa människor/forskare 
som arbetar med aktuellt ämnesområde och 
redovisningen i form av mässan som väldigt 
uppskattade moment. De får en tydlig förstå-
else för hur något fungerar genom att expe-
rimentera och resonera med studenter, lärare 
och forskare. Vidare får de får insikt om olika 
forskningsområden och hur forskning bedrivs. 
En vanlig kommentar, som uttrycks med för-
tjusning är: ”jag visste inte att man kunde 
arbeta med detta”. Själva experimenterandet 
kan alltså vara av olika karaktär, både slutna 
och öppna laborationer finns att tillgå under 
projektet. En utmaning är att hitta en lämp-
lig svårighetsgrad på teknikinriktningen för 
varje elev, då intresset och motivationen hos 
eleven i regel är avgörande för ett gott resultat 
i detta projekt. Vår ambition är, förutom att 
eleverna tillskansar sig kunskap, att eleverna 
ska få en större insikt om allt teknikkunnande 

som finns i samhället. I Vattenhallens teknikprojekt ska 
eleven få en tydlig koppling mellan ett naturvetenskapligt/
tekniskt samband och dess tillämpning i samhället. Denna 
koppling resulterar i regel till större förståelse och fascina-
tion för hur omvärlden fungerar, något vi ser i våra utvär-
deringar. En fascination som förhoppningsvis leder till ett 
ökat intresse för naturvetenskap och teknik [1][2][11].

Eleverna som besöker Vattenhallen kommer från olika 
hemförhållanden och har varierande skolfärdigheter . Vi ser 
tydligt i vår verksamhet att oavsett bakgrund så uppskat-
tar eleverna att ”göra saker” och deras intresse och frågor 
kommer i samband med upplevelser. En studie från Luleås 
Teknikens Hus visar hur besök på science centers kan ge ett 
ökat intresse för naturvetenskap. Detta intresse har i stu-
dien resulterat i ett aktivt val av naturvetenskaplig inrikt-
ning på gymnasienivå hos elever som saknar akademiska 
hemförhållanden [2]. Eftersom vår intention med Vatten-
hallen är att få fler ungdomar intresserade av, samt söka sig 

Densitetsröret, experiment 
för både stora och små 
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Anonyma tentor - är det något för LTH?  
Exempel på användning av anonymiserade tentor vid LTH
Olle Holst, Bioteknik, LTH, Ingrid Svensson, vice rektor LTH och Christian Söderberg, Datavetenskap, LTH

till, utbildningar inom naturvetenskap och teknik, kan vi 
förhoppningsvis med välorganiserad och riktad skolverk-
samhet på sikt se positiva siffror i statistiken över sökande 
till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på uni-
versitet och högskola[1][2][11].
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Under 2010 har en diskussion om anonymisering av tentor 
före rättning börjat vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. 
Önskemål om att prova har kommit från olika student-
grupper och erfarenheter av anonym tentamensrättning 
inom kurser på LTH finns. Teknologkåren vid Lunds Tek-
niska Högskola, TLTH är engagerad i frågan och diskus-
sionen har förts i en grupp med representanter från jäm-
ställdhetsgrupperna vid Ekosystemteknik och Kemiteknik 
under ledning av vice rektor Ingrid Svensson. 

Christian Söderberg, Datavetenskap, är kursansvarig för 
grundkurserna i programmering för Teknisk fysik, Elek-
troteknik, Industriell ekonomi, Teknisk matematik samt 
Teknisk nanovetenskap och sedan mars 2009 har samtliga 
tentor i dessa kurser rättats anonymt. Christians motiv för 
att införa systemet var bland annat:

• att minimera risken av att vetskapen vem som skrivit ten-
tan skulle påverka hans bedömning

• det skulle vara tydligt för studenterna att det inte var de 
som personer som blev bedömda, utan vad de hade skrivit

• han ville kunna ta hjälp i rättningen av övningsledare 
(som själva är studenter) utan risk att någon fick rätta upp-
gifter som de visste var skrivna av någon som de kände

För att anonymisera tentorna använder Christian en lista 
med koder som tentamensvakterna har med sig när de kon-
trollerar de skrivandes legitimation. Varje tentand fyller i 
sitt personnummer och sin namnteckning på en egen rad 
i listan, och kan samtidigt läsa av ett löpnummer och en 
kod med sex tecken. Löpnumret och koden skriver sedan 
tentanden på tentamensomslaget och på samtliga blad som 
lämnas in. Koderna används därefter i resultatlistorna och 
för att koppla varje lösblad till rätt tentand (utan risk för 
sammanblandning).  I det övriga administrativa arbetet 
med tentorna används bara löpnumren.Efter tentatillfället 
matas listan med personnummer in i ett program som först 
kontrollerar att förkunskapskraven är uppfyllda och sedan 
skapar ett rättningsprotokoll med löpnummer och koder, 

men med dolda namn och personnummer. I samband med 
betygssättning och resultatrapportering plockas namn och 
personnummer fram igen.

Christian har bara positiva erfarenheter av att använda 
systemet. Övningsledarna, som hjälpt till att rätta, har ut-
tryckt att de har upplevt att det blir lättare att betrakta lös-
ningarna objektivt när de slipper se den skrivandes namn. 
Detta gäller oavsett om man vet vem namnet tillhör eller 
inte. Dessutom har det administrativa arbetet med tentor-
na snarare minskat än ökat, eftersom tentorna internt bara 
hanteras med hjälp av sina löpnummer. Det enda merarbe-
tet, jämfört med traditionell hantering, består i att det tar 
lite längre tid för tentamensvakterna att både kontrollera 
studenternas legitimationer och se till att de skriver av kod 
och löpnummer.

Olle Holst, Bioteknik, har provat Christians system och 
vid ett tentatillfälle gjorde Olle en enkel enkät där han lät 
tentanderna besvara frågan: Vad tycker du om anonyma 
tentor? Tentanderna hade tre svarsalternativ: att det är bra, 
dåligt eller jag bryr mig inte. De allra flesta (ca 70%) tyckte 
att det var bra, någon enstaka tyckte det var dåligt och en 
fjärdedel brydde sig inte. Materialet är visserligen litet men 
resultatet styrktes av spontana kommentarer i korridoren av 
andra studenter som tyckte att det hela är en bra idé. Olles 
egen erfarenhet, som också delades av andra som deltog i 
rättningen av tentan, är att det fungerade bra rent tekniskt 
och det kändes bra att inte veta vems tenta man rättade. 
Någon betungande extra administration blev det inte. 

Anonymiserade tentor förekommer på de flesta av landets 
lärosäten, inklusive Lunds Universitet. På vissa ställen är 
samtliga skriftliga tentor på ett utbildningsprogram ano-
nyma medan man på andra lärosäten har vissa salstentor 
med anonymiserad rättning. På LTH tycks det inte vara 
särkskilt vanligt. På frågan om anonyma tentor är något för 
LTH vill vi svara: Ja, möjligheten att anonymisera tentor 
innan rättning kan vara något för LTH.
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