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Föreståndarens ord

2012 var Vetenskapens hus bästa år någonsin – när det 

gäller antalet besök! Efter att ha arbetat systematiskt med 

marknadsföring mot de skolor och kommuner som är våra 

partners ökade vi klassbesöken i Vetenskapens Hus jämfört 

med 2011. Nu har vi ju egentligen inte satt kvantitativa 

mål, men visst är det ändå roligt att kunna tala om att vi 

lyckades göra verksamheten eff ektivare. Och verksamheten 

har verkligen inte ”bara” jobbat med att öka kvantiteten 

på besöken under året. 2012 var också det första året där 

det genomfördes en ”besöksledarutbildning”.  Det vill säga 

en utbildning där besöksledarna vid ett antal tillfällen 

får refl ektera över sin roll i klassrummet samt observera och ge feedback på varandras 

undervisning. Den nya kursen blev extra granskad då den presenterades vid den internationella 

konferensen PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology, som detta år hölls vid AlbaNova 

universitetscentrum och Vetenskapens Hus.

I övrigt har många projekt haft sin plats i verksamheten även detta år. Tekniklyftet har under 

2012 gått för högvarv. Mycket verksamhet har byggts, både i och utanför Vetenskapens Hus 

lokaler, och många lärare och skolledare har deltagit i de aktiviteter som ordnats.

Allt som hänt går naturligtvis inte att nämna i dessa rader, mer går att läsa på de sidor som 

följer.

Tack alla för ett fantastiskt arbete och stort stöd under 2012!

Lena Gumaelius
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Detta är vi

Vetenskapens Hus

Vetenskapens Hus startade 2002 som ett samarbete mellan KTH och Stockholms uni-

versitet. Syftet var då liksom nu att skapa ett större intresse för de naturvetenskapliga 

ämnena och att erbjuda besökarna att testa naturvetenskap, matematik och teknik på 

riktigt. 

Våra huvudmän 

Ägarskapet delas jämbördigt mellan KTH och Stockholms universitet. Dessutom är 

Stockholms stad vår största samarbetspartner och största fi nansiär och tar en aktiv del i 

verksamheten. 

Målsättning

Vetenskapens Hus ska vara den självklara mötesplatsen för elever, lärare, universitet och 

näringsliv. Vi vill inspirera ungdomar med unika erfarenheter av naturvetenskap, mate-

matik och teknik, syftande till lärande, ökat intresse samt yrkesval och högre studier.

Två hus 

Vetenskapens Hus har två olika undervisningsmiljöer som är belägna ett par kilometer 

från varandra. Vid AlbaNova universitetscentrum är verksamheten främst riktad mot 

högstadie- och gymnasieungdomar. Vid Naturens Hus i Bergianska trädgården erbjuds 

dessutom aktiviteter för förskolan samt låg- och mellanstadiet. 

Naturens Hus i Bergianska trädgården Vetenskapens Hus vid AlbaNova universitetscentrum
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Arbetssätt

Elever möter studenter

Hos oss gör elever experiment med modern forskningsutrustning inom ämnena biologi, 

fysik, kemi, matematik och teknik. De gör även vandringar i naturen och forskarmiljöer 

samt deltar i föreläsningar och diskussioner. Aktiviteterna är utformade som skolpro-

gram och utvecklade tillsammans med forskare och pedagoger. Innehållet i programmen 

kan variera från att bekanta sig med dammens småkryp till att tillverka egna solceller. 

Besökarna möts alltid av en lärare, forskare eller studenter från KTH eller Stockholms 

universitet. 

Lärarfortbildningar

Vi arrangerar fortbildningar för lärare inom våra fem ämnen. En fortbildningsaktivitet kan 

variera i omfattning från ett par timmar till fl era heldagar. Även aktiviteter med ämnes-

övergripande teman arrangeras.

Vi följer läroplanerna

Vetenskapens Hus har som mål att erbjuda ett bra komplement till den ordinarie skolun-

dervisningen. Verksamheten baseras delvis på önskemål från de kommuner och skolor 

som ingått avtal med oss. Innehållet i våra skolprogram är anpassade till den nya läropla-

nerna Lgr11 och Lgy11.

Samverkan med forskare

Vetenskapens Hus samverkar med forskare vid KTH och Stockholms universitet genom 

att utveckla nya aktiviteter för lärare och elever. Vi deltar i fl era forskningsprojekt och ett 

antal doktorander är deltidsanställda för att utveckla verksamheten.

En naturlig länk mot företag

Målsättningen för Vetenskapens Hus är att vara en tydlig länk mellan skola och närings-

liv. Genom vårt samarbete med de företag som antingen bidrar till experimentverksam-

heten eller sponsrar oss med medel hoppas vi även kunna visa möjliga arbetsplatser efter 

studier inom naturvetenskap, matematik och teknik. Vi har även fl era externt fi nansierade 

samarbetsprojekt med syfte att öka intresset för naturvetenskapligt orienterade ämnena i 

Stockholmsområdet, övriga delar av landet samt resten av Europa
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Värdegrund

Vår värdegrund bidrar till en gemensam 

plattform som vilar på våra fyra värdeord.

SERIÖST, PERSONLIGT, INSPIRERANDE, NYTÄNKANDE. 

Dessa hålls levande i det 

dagliga arbetet och 

genomsyrar våra 

aktiviteter.
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Vara en naturlig mötesplats 

Vetenskapens Hus ska vara det ledande regionala centret för samverkan mellan skola och 

universitet inom naturvetenskap, matematik och teknik samt att vara en naturlig mötes-

plats för representanter för högre studier, forskning och skola. 

Nå fl er ungdomar

Vetenskapens Hus ska inom tre år ge alla skolungdomar i Stockholms stad och övriga 

partnerkommuner möjlighet att besöka oss någon gång under sin skoltid. För att uppnå 

detta mål är det viktigt att fylla våra hus med verksamhet och att öka kännedomen om 

vår verksamhet. 

Synliggöra möjliga karriärvägar

Vi ska utveckla samarbetet med näringsliv och universitet för att ge unga en tydligare bild 

av möjliga karriärvägar inom naturvetenskapliga, matematiska och tekniska områden. Vi 

samarbetar därför med fl era olika företag för att utveckla nya laborationer och projektar-

beten. 

Vara en förebild

Vetenskapens Hus ska vara en förebild för andra utbildningscentra samt en arena för 

samverkan mellan andra regioner i Sverige och Europa med liknande intresseområden.

Nå nya målgrupper 

Vi ska utöka vår verksamhet för att nå nya målgrupper, utanför skolan. Vetenskapens Hus 

medverkar därför i ett fl ertal olika evenemang och projekt som riktar sig till allmänheten.

Fem mål
Vi arbetar mot våra fem mål för att lyckas nå skolungdomar med relevant kunskap, 

inspirera dem och visa vilka möjligheter som kan öppnas genom ett naturvetenskapligt 

yrkesval. Vi strävar efter att:
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Tillbakablick

Det skall vi fi ra

Vi kan med glädje blicka tillbaka och konstatera att 2012 var vårt tionde verksamhetsår 

med målsättningen att inspirera unga till ökat intresse för naturvetenskap, matematik och 

teknik. Verksamheten har under året fortsatt att utvecklas i enlighet med vår verksam-

hetsplan 2011–2013 och antalet besökande grupper har ökat. En jubileumsfest planerades 

under året, för genomförande under inledningen av 2013.

Utökat samarbete med skolan

Nytt för året var att vi har både referenslärare och utvecklingslärare, som är med och 

utvecklar vår pedagogiska verksamhet. Två högstadielärare från Stockholms stad började 

arbeta som så kallade utvecklingslärare. Detta är ett helt nytt samarbete med Stockholm 

stad som innebär att lärarna under två år kan arbeta med stöd och utveckling av vår 

verksamhet, samtidigt som de fortsätter att arbeta halvtid på sina skolor. Under 2013 

kommer arbetet med utvärdering av verksamheten att prioriteras. En grupp med nio 

referenslärare från grundskola och gymnasium valdes därför under året ut som granskare 

av verksamheten.

Ny utbildning för våra besöksledare 

Under året genomfördes den första besöksledarutbildningen med tre träff ar under vårter-

minen. Ytterligare en omgång gavs under höstterminen. Deltagarna fi ck kunskapsfördjup-

ning, men även tillfälle att refl ektera över sin roll i klassrummet genom att observera och 

ge feedback på konkreta besöksupplägg. Den nya kursen presenterades också vid den 

internationella konferensen PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology, som 2012 hölls 

vid AlbaNova universitetscentrum och Vetenskapens Hus. 

Vi lyfter in teknik i skolan

Tekniklyftet är ett tvåårigt EU-projekt (maj 2011 – maj 2013) på Vetenskapens Hus, som 

syftar till att höja kompetensen hos de högstadielärare som undervisar i ämnet teknik. 

Under året har vi utbildat lärare och samarbetat med Tom Tits experiment, Tekniska 

museet och Digital Art Center. I vårt nya laboratorium har vi byggt upp och testat verklig-

hetsanknutna laborationer anpassade till kursplanen i teknik. Vi samarbetar med företag 

som kan visa hur tekniken används och vad kunskapen betyder för samhällets utveckling. 
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Solteleskopet på plats
Äntligen lyftes vårt nya solteleskop upp på taket till Vetenska-
pens Hus. Solteleskopet fanns med redan i de ursprungliga 
planerna för verksamheten, eftersom det spelar en speciell 
roll i astronomiverksamheten. De lesta astronomiska obser-
vationer kan ju endast genomföras utanför normal skoltid, 
men med ett solteleskop kan besökare observera och laborera 
i realtid under sin vistelse hos oss.

Scharmerteleskop

Teleskopet har vissa likheter med SST, det svenska soltele-
skopet på La Palma, vars huvudansvarige, Göran Scharmer, 
vid ett antal tillfällen har konsulterats under processen med 
utvecklingen av vårt solteleskop. Av denna och andra anled-
ningar går teleskopet nu under benämningen Scharmertele-
skopet. Likheten mellan teleskopen kan förhoppningsvis ha 
en pedagogisk tillämpning, men även utgöra en inspiration 
och koppling till modern forskning. Arbetet med Scharmer-
teleskopets styrsystem slutfördes under våren 2012, och de 
olika teleskopdelarna lyftes upp på taket i slutet av maj. 

First Light

I samband med Venuspassagen den 6 juni anordnades en så 
kallad ” irst light”-sammankomst. Ett antal inbjudna personer 
ick se teleskopet och lyssna till föredrag, men tyvärr skymdes 

Venuspassagen av moln. Riktigt intresserade kan dock trösta 
sig med att en ny Venuspassage inträffar om drygt hundra år. 
Viktigare är dock målsättningen på kortare sikt, nämligen att 
utveckla laborationer kring solobservationer för våra besö-
kare.

Solteleskopet monteras på taket.
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Verksamheten 2012

Basverksamhet och samarbetsprojekt

Basverksamheten i Vetenskapens Hus består av aktiviteter för skolan i form av skol-

program för elever och fortbildningar för lärare. Verksamheten ska vara inspirerande, 

seriös, personlig och nytänkande. Vi förmedlar naturvetenskap, matematik och teknik 

på riktigt.

Basverksamheten i siff ror

• 42 795 elever och lärare deltog i våra aktiviteter varav 

• 16 942 elever deltog i våra skolprogram

• 1 328 lärare deltog i föreläsningar, workshops och temadagar 

• Under året erbjöds ett 20-tal lärarfortbildningar

Projektarbeten och forskarskolor 

Vi undervisar och handleder gymnasieelever som gör sina projektarbeten. Under verk-

samhetsåret bidrog Vetenskapens Hus till genomförandet av totalt 72 stycken. Några av 

eleverna deltog även i Unga Forskares utställning och projektarbetstävling med lyckat 

resultat. 

Samverkan 

Vi samverkar med andra liknande verksamheter och skolor för att nå våra mål. Exempel 

på samarbeten under året är med Skansen och Bergianska trädgården. Dessutom sam-

verkar vi kring några skolprojekt med både Blackebergs gymnasium och Norra Real.
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Re lektioner från 
besökande lärare
”Bonusbesök med inspiration”

Mina erfarenheter av Vetenskapens Hus i min undervisning. 

Jag arbetar som lärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik i årskurs sex och 

sju på Kvarnbergskolan, en högstadieskola i Gustavsberg. Kvarnbergsskolan är så kallad 

partnerskola till Vetenskapens Hus. Jag försöker åka till Vetenskapens Hus ett par gånger 

per termin. När det gäller eleverna använder jag Vetenskapens Hus på två olika sätt:

• Som komplement till undervisning, då vi åker till Vetenskapens Hus för att göra 

laborationer och undersökningar som antingen tjänar som en uppstart till området 

vi ska arbeta med, eller som en aktivitet mitt i eller i slutet då eleverna fördjupar 

eller befäster kunskaperna de fått. Många gånger handlar det mer om att fördjupa 

kunskaper eftersom besöksledarna är oerhört kunniga inom sitt område och utrust-

ningen eleverna får använda är sådan som skolan själv inte har resurser att köpa in.

• Som ”en bonus”. Det händer att jag bokar in ett besök mellan två arbetsområden och 

som då inte behöver handla om något speciellt vi arbetar med i skolan, utan bara 

som en naturvetenskaplig/matematisk inspiration.

Jag använder även Vetenskapens Hus i helt egna syften. Jag bokar gärna in mig på de 

lärarkvällar och fortbildningar som anordnas. Det gör jag dels för att få påfyllning och 

inspiration i mitt yrke, men även bara för min egen skull. Utbildningarna håller hög nivå, 

ofta med inbjudna forskare och professorer som kan delge det senaste inom forskningen 

kring de ämnen som behandlas. Självklart är det en viktig aspekt att fortbildningarna är 

gratis för oss som är partner med Vetenskapens Hus. Det gör det lätt för mig att boka in 

mig på dem. 

Satu Koskela 

Kvarnbergskolan, högstadieskola i Gustavsberg 
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Verksamheten 2012

Utveckling av basverksamheten

Vi har som mål att vara en naturlig mötesplats för elever, lärare, universitet och närings-

liv. Vårt utbud utvecklas i samråd med lärare i skolan, ämnesexperter och företag. Under 

året har skolprogrammen anpassats till de nya läroplanerna Lgr11 och Lgy11. Följande 

skolprogram utvecklades inom respektive ämnesgrupp:

Biologi

Fysik

Kemi

Matematik

Teknik Vattenrening (åk 7-9)

Sopsortering (åk 7-9)

3D- skrivaren, från idé till produkt (åk 7-9)

Materialkunskap (åk 7-9)

Nyutvecklade

Nyutvecklade

Nyutvecklade

Vidareutvecklade

Nyutvecklade

Nyutvecklade

Vidareutvecklade

Allt som glimmar är inte guld (fsk.), Vattnets kretslopp (fsk)

Evolution (åk 7-9), Växterna bakom våra hudprodukter (åk 4-8)

Växternas evolution och biologiska mångfald (åk 7-9)

Biologisk mångfald (gymn), Doftens kemi (åk 4)

Tropisk hetta spec. (åk 4-6), Skördetid spec. (åk 4-6)

Food and environment (eng, gymn)

Krafter i lekparken (F-3)

Exoplaneter (åk 7-9, gymn)

Kvantinterferometri i Lasergrottan (gymn)

Gaskromatografi  (gymn)

Cellen (åk 4-9, gymn)

Doftens kemi (åk 4-9, gymn)

Grätzelsolceller (gymn)

Färgläggning (åk 7-9, gymn)

Topologi (åk 7-9)
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Biologi

Fysik

Kemi

Matematik

Teknik

Ämnes-

övergripande

Verksamheten 2012

Lärarfortbildningar inom fem ämnesområden

Vi vill genom våra lärarfortbildningar inom naturvetenskap, matematik och teknik, 

medverka till att ge lärare en ökad inspiration i det dagliga arbetet. Här är exempel på 

fortbildningar som erbjöds lärarna under året:

• Från frö till frö, i samarbete med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

• Sex, växter och droger

• Evolution: Hur livets mångfald enklast förklaras. Med Skansen och SU

• Isens landskap

• Djupdykning i dammen

• Naturpedagogik för förskolepersonal 

• IVA:s Energifortbildningsdag i samarbete med Vattenhallen och Umevatoriet

• Kretsar kring el, i samarbete med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

• Exoplaneter

• Lärardag: Fysik3-laborationer

• Fysikums lärardag arrangerad av Stockholms universitet

• IVA:s Energidag i Linköping

• Didaktikdagar i naturvetenskap, årligen återkommande lärardagar i juni i samarbete 

med Åsö vuxengymnasium

• Lärarkväll i samarbete med organisationen Transfer

• Biotekniksymposium om infektionsbiologi

• Julens kemi

• Konkret matematik, en serie med fyra träff ar: Godis, Snöret, Kuben och Lådan.

• Matematikfortbildning: Snöret och Lådan

• Experiment och modeller i teknik och teknikundervisning (7,5 hp)

• IT och lärande för tekniklärare (7,5 hp)

• Teknikundervisning i teori och praktik (7,5 hp)

• Perspektiv på grundskolans teknikämne (7,5 hp)

• Teknik, människa, samhälle och miljö (7,5 hp)

• Aktuell teknikdidaktisk forskning (3 hp)

• Framtidens teknik, i samarbete med NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

• Betydelsen av besök på Science center och experimentets roll i undervisningen

• Teknik i samhället, föreläsningar i Aula Magna

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Verksamheten 2012 

Samverkan med KTH och Stockholms universitet

Vetenskapens Hus ska ge unga en bild av de olika karriärvägar som en naturvetenskap-

lig eller teknisk utbildning kan ge. Därför är det viktigt för oss att ha ett nära samarbete 

med våra huvudmän samt att ge dem möjlighet att synas för våra besökare. 

KTH

Vetenskapens Hus samverkade i ett antal projekt och utvecklade ett antal skolaktiviteter 

tillsammans med KTH under 2012, varav några nämns nedan: 

• Projektarbeten för gymnasieelever i samarbete med forskare. 

• Experimentdag för familjer i Vetenskapens Hus under KTH:s 

alumnivecka.

• Samarbete om utveckling av experiment kring kvantmekanik. 

• En experimentuppställning med kvantinterferometri utvecklades i 

Lasergrottan.

• Handledning av studenter, från kursen Vetenskap, teknik och lärande II som 

genomförde projekt i vår verksamhet.

• Presentation av gymnasieprojektarbeten (KTH och Vetenskapens Hus) vid AlbaNova 

universitetscentrum.

• Kursansvar för sex KTH-kurser (Tekniklyftskurser): Experiment och modeller i teknik 

och teknikundervisning, IT och lärande för tekniklärare, Teknikundervisning i teori 

och praktik, Perspektiv på grundskolans teknikämne, Teknik, människa, samhälle och 

miljö, Aktuell teknikdidaktisk forskning.

Stockholms universitet

Vetenskapens Hus samverkade i ett antal projekt och utvecklade ett antal skolaktiviteter 

tillsammans med Stockholms universitet under 2012, varav några nämns här:

• Astronomins dag och natt.

• Öppet hus på AlbaNova universitetscentrum.

• Fascinerande växters dag i Bergianska trädgården.

• Höstfest i Bergianska trädgården med aktiviteter för barn.

• Handledning av examensarbetet Small Scharmer Solar Telescope 

at Vetenskapens Hus av Henrik Åkerstedt. 

• Gaskromatografi laboration utvecklades i samarbete med forskare. 

• Forskarskola för gymnasieelever slutförde godisprojekt i samarbete med 

Konfektyrfabriken Aroma AB.

• En praktikant från kursen Kommunikationsvetenskap togs emot och handleddes.
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Verksamheten 2012 

Mattecoach på nätet 

Under 2012 erbjöds högstadie- och gymnasieungdomar hjälp med 

matematik via webben. Lärarstudenter vid KTH och Stockholms 

universitet chattade matte med ungdomar under vardagskvällar. 

Mattecoacherna tog under året totalt emot 2 010 samtal från såväl 

elever som lärare. 

Forskningssamarbete

Vetenskapens Hus arbetar tillsammans med institutionen för matematikämnets 

och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, med det så kallade 

TALES-projektet. Detta forskningsprojekt undersöker hur man överför didaktiska 

forskningsresultat till lärare och vidare i deras undervisning.

Forskning på projektet Tekniklyftet

Två doktorander från KTH följer Tekniklyftet för att utvärdera projektets inverkan på 

lärarnas sätt att undervisa i teknik på grundskolan och hur deras inställning till ämnet 

förändras genom deltagande i projektet.
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Verksamheten 2012

Projekt med skolor som målgrupp 

Vetenskapens Hus driver och medverkar i många olika projekt som arrangeras i samar-

bete med externa aktörer. Här nedan beskrivs några av våra olika projekt som riktar sig 

mot lärare och elever. 

Edutainmentdagar på Gröna Lund 

Edutaintmentdagarna på Gröna Lund är elevaktiviteter med fysiktema och är ett samar-

betsprojekt mellan Gröna Lund, Nationellt resurscentrum för fysik, Stockholms stad och 

Vetenskapens Hus. Inför dagarna på Gröna Lund genomfördes två lärarfortbildningar på 

Vetenskapens Hus. 

EU-HOU (Hands on Universe) 

Hands on Universe är ett EU-projekt för lärarfortbildningar inom astronomi, där lärare 

i de medverkande länderna får möjlighet att delta i workshops vid olika institutioner i 

Europa. Vetenskapens Hus samordnar och administrerar denna verksamhet för Sverige. 

First Lego League 

First Lego League (FLL) är en tävling där elever i åk 4-9 löser uppgifter kring konstruk-

tioner, marknadsföring och praktiskt genomförande. Årets tema var ”Senior Solutions”. 

Vetenskapens Hus arrangerade och ansvarade för de regionala fi nalerna som hölls i 

KTH:s lokaler i Kista. 

ForskarFredag 

ForskarFredag (Researchers’ night) är ett evenemang 

som genomförs den fjärde fredagen i september årligen 

i hela Europa, med aktiviteter som ska visa upp inspire-

rande och aktuell forskning. Huvudarenan i Stockholm 

2012 var Debaser på Medborgarplatsen. Vetenskapens 

Hus ansvarade för genomförandet i samarbete med 

KTH, Stockholms universitet, Karolinska Institutet samt 

Stockholms stad. Aktiviteterna i Sverige koordineras av 

Vetenskap & Allmänhet.

IYPT - International Young Physicists Tournament 

En internationell lagtävling i fysik för gymnasieelever. Vetenskapens Hus ställde upp med 

domare vid uttagningen och deltog på träningslägret där Sveriges lag förberedde sig.

Parfymtillverkning under ForskarFredag
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IVA:s energidag 

Energidagen är en fortbildningsdag för lärare på grundskolans högstadium samt gymna-

siet. Dagen drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med fyra 

utvecklingscentra: Umevatoriet, Universeum, Vetenskapens Hus och Vattenhallen. Det 

arrangerades en fortbildningsdag på Vetenskapens Hus samt en energidag i Linköping. 

Mästarklasser i partikelfysik 

Mästarklasser i partikelfysik arrangeras i över 30 länder i hela världen. Under en dag 

utför elever mätningar och beräkningar med riktiga data från forskningsanläggningen 

CERN, och aktiva forskare håller aktuella föreläsningar. Projektet är ett samarbete mellan 

Vetenskapens Hus och Stockholms universitet. Vi arrangerar dagen och universitetet 

ställer upp med föreläsare. 

Science on Stage 

Science on Stage (SonS) är en europeisk lärarkonferens där Vetenskapens Hus ansvarar 

för samordningen i Sverige i samarbete med de Nationella resurscentra. Sedan 2011 sitter 

Vetenskapens Hus med i ledningsgruppen i den europeiska organisationen, Science on 

Stage Europe. Under året har planering inför konferensen 2013 pågått.

Teknikåttan 

Teknikåttan är en nationell frågetävling i naturveten-

skap och teknik för elever i årskurs 8. Syftet är att väcka 

intresset för naturvetenskap och teknik, stimulera fan-

tasi, kreativitet och uppfi nningsförmåga, samt stärka 

elevernas självförtroende. Teknikåttan är ett samarbete 

mellan elva tekniska högskolor och universitet. Genom 

Vetenskapens Hus insats har KTH ansvar för 

tävlingarna i Stockholmsregionen. Förutom den regio-

nala samordningen bidrog även Vetenskapens Hus med 

frågekonstruktion för de nationella tävlingarna. 

Comeniusprojekt om skol- och science center-samverkan

Comeniusprojektet är ett internationellt samarbete mellan gymnasieskolor och science 

centers i Finland, Frankrike och Sverige. Målet är ett utbyte på fl era nivåer och att elev-

erna ska få besöka både skolor och science centers i deltagarländerna. Under 2012 tog 

Vetenskapens Hus emot besök från Farsta och Blackebergs gymnasier tillsammans med 

deras franska och fi nska partnerskolor. 

Bidrag till regionfi nal Teknikåttan/KTH
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Övrig pedagogisk verksamhet

Vårt huvudmål är att nå skolorna och erbjuda ett utbud som 

kompletterar deras egen verksamhet. Vi erbjuder dessutom olika 

pedagogiska aktiviteter för barn och unga, som på sin fritid ges 

möjlighet att fördjupa intresset inom naturvetenskap, matematik 

och teknik. 

Helgkurs 

Helgkurs i naturvetenskap och teknik för barn och unga 6–14-åringar ges under sex lörda-

gar per termin. Här möter kursdeltagarna studenter som handleder dem genom roliga 

experiment.

Så här vill 
jag göra i min 
skola också!
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Även mamma 
har lärt sig om 
olika insekter 

och växter.

Mycket bra lärare!

Verksamheten 2012 

Sommarkurs för tjejer

Sommarkursen är ett samarbetsprojekt mellan Vetenskapens Hus och 

Svensk Energi som syftar till att öka tjejers intresse för naturvetenskap 

och teknik. Kursen riktar sig till tjejer som är 11–14 år och erbjuds kost-

nadsfritt under två veckor av sommarlovet. 

Upptäckarkurs på Naturens Hus 

Upptäckarkurs är en ny kurs där deltagare i åldrarna 6–9 år, under tre kurstill-

fällen får möjlighet att bekanta sig med djuren i dammen, vara växtdetektiver 

och ge sig in i mineralens spännande värld. 
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Verksamhet med andra målgrupper än skolan

Vetenskapens Hus driver och medverkar även i olika aktiviteter som arrangeras i egen 

regi eller i samarbete med externa aktörer. Nedan beskrivs några av dessa aktiviteter. 

Audioguide med våtmarksinformation 

Det fi nns sedan maj 2011 möjlighet att med hjälp av sin mobil ta del av våtmarksvand-

ringens fem olika informationsstationer. De är lokaliserade i en promenadslinga runt 

våtmarken i Bergianska trädgården. 

Astronomins dag och natt

En dag och natt med aktiviteter för alla som vill uppleva astronomin, stjärnorna och 

universum arrangerades av Svenska Astronomiska Sällskapet. Vetenskapens Hus deltog 

med föreläsare samt ordnade familjeaktiviteter 

Experimentdag för familjer

Vi öppnade huset en lördag under KTH:s alumnivecka och anordnade familjeaktiviteter.

Naturens Hus-bloggen

Sedan mars 2009 har biologiverksamheten bloggat om växter och naturkunskap med 

totalt 63 231 besökare sedan starten. Under 2012 hade bloggen 20 637 besökare. 

Stockholms kulturfestival - Maxat för mini 

För sjunde året i rad arrangerade Stockholms stad Kulturfestivalen i augusti. ”Maxat för 

mini” som är en del av festivalen, är kanske världens största barnkulturfestival. Vetenska-

pens Hus lockade nyfi kna deltagare på temat återvinning av plast och papper. Dessutom 

erbjöds möjlighet att testa Legobilar med solceller.

Öppet hus vid AlbaNova universitetscentrum

Öppet hus är ett heldagarrangemang för allmänheten med föredrag, hands-on aktiviteter 

och visningar av Lasergrottan, kupolen med teleskopet samt utställningen ”Och jorden 

hon snurrar”. Flera pedagogiska aktiviteter erbjuds då för barn och vuxna i samarbete 

med Stockholms universitet. 

Öppet hus i Bergianska trådgården

Vi deltog i ”Fascinerande växters dag” i Bergianska trädgården med aktuell forskningsin-

formation om träd, och på Höstfesten med aktiviteter för barn, med möjlighet att pressa 

växter och följa med på godisvandring i det gröna. 
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Studiebesök på Vetenskapens Hus 

Under året har vi tagit emot ett fl ertal besökare som önskat ta del av vår verksamhet. Vi 

har erbjudit olika upplägg för besöken med möjlighet att testa laborationer eller att göra 

en rundvandring bland våra olika aktiviteter.

Besök i samband med konferenser

• ”Technology Education in the 21st Century”.

• Den internationella konferensen PATT, Pupils’ Attitudes Towards Technology, som 

detta år hölls vid AlbaNova universitetscentrum och Vetenskapens Hus.

• Besök på Vetenskapens Hus av konferensdeltagare i samband med Optik och foto-

nikdagarna vid AlbaNova universitetscentrum.

Mottagningar i samband med terminsstart på KTH 

Under mottagningarna för nya studenter i samband med terminsstart för Civilingenjör- 

och Lärarprogrammet, Farkostteknik, Simuleringsteknik och virtuell design samt Teknisk 

fysik erbjöds olika experimentaktiviteter i Vetenskapens Hus med syfte att de nya stu-

denterna skulle lära känna varandra. 

Studiebesök 

Exempel på besökare som önskade veta mer om vår verksamhet:

• Heureka - The Finnish Science Centre 

• STAF (Stockholms Akademiska Forum), workshop Hus om engelska på universitet 

• Universeum i Göteborg 

• Tekniska museet i Stockholm med studenter och lärare från Korea (4DFrame)

• TUM - Technische Universität München, Ana Pantaleva

• Statens Naturoppsyn, Norge med deltagare från naturvägledningsteamet

• Purdue, USA, Johannes Strobel

• Matena-projektet som ägs av Teknikföretagen 

Studenter och lärare på besök från Korea
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Pedagogisk utveckling
Utvecklingslärare. Två högstadielärare, Margareta Hynge och Daniel Bengtsson, 

verksamma i Stockholm stad, har under verksamhetsåret arbetat hos oss som 

utvecklingslärare. Det är ett helt nytt samarbetsprojekt med Stockholm stad, som 

omfattar två år. De fortsätter att arbeta halvtid på sina skolor, men dessutom med stöd 

och utveckling av vår verksamhet under övrig tid. Under nästa verksamhetsår 2013 

kommer arbetet med utvärdering att prioriteras. 

Referenslärare. Vi har påbörjat vårt nya samarbete med nio lärare (från grundskola och 

gymnasium) som ska ta en aktiv del i vår verksamhet och bidra till att utveckla den i 

relation till skolans undervisning. Två träff ar per termin arrangeras. 

Besöksledarutbildning. Detta var första året som vi genomförde en kurs för våra 

studenter som handleder besöken. Vid kursen gavs, förutom föreläsningar, tillfällen att 

refl ektera över rollen som handledare samt att observera och ge feedback på varandras 

besöksledning, i syfte att utveckla verksamheten. 

Kvalitetsgranskning. Under 2012 fortsatte vi vårt arbete med granskning och utveckling 

av våra skolbesök. Vi fördjupade oss i hur mentometrar/clickers skulle kunna användas i 

undervisning och vid utvärdering. Dessutom introducerade vi de pedagogiska verktygen 

Lesson Study och auskultation. 

Omvärldsanalys. Studieresor till andra pedagogiska centra gjordes för att ta del av deras 

arbetssätt med syftet att utveckla vår egen pedagogik. Under verksamhetsåret besökte 

Vetenskapens Hus Vattenhallen vid Lunds tekniska högskola samt Skansens pedagogiska 

avdelning för zoologi. 

Kurser och didaktiska samarbetsprojekt som gagnar vårt kvalitetsarbete

Vetenskapens Hus deltog med två presentationer vid konferensen ”Technology Education 

in the 21st Century”:

• How can experiments and informal learning environments be used as a resource 

for communicating science in schools? – a course in the Master of Science in 

Engineering and in Education programme.

• How can peer teaching be used for inspiration and education in science and 

technology at universities – a case study from Stockholm House of Science.

Internutbildning. All fast personal erbjöds under året att delta i tio stycken didaktiska 

inspirationsmöten.
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Kommunikation och 

marknadsföring
Vetenskapens Hus har ambitionen att erbjuda alla skolungdomar i Stockholms stad och 

övriga avtalskommuner möjligheten att besöka oss någon gång under sin skoltid. För-

utom att bredda verksamheten och erbjuda ett utbud av hög kvalitet så är det nödvän-

digt att nå ut till fl er besökare och intressenter.

Kommunikationsgruppens uppdrag är att etablera, utveckla och stärka relationerna 

internt och externt. Gruppen ansvarar för den externa webbplatsen, trycksaker och pro-

jektverksamhet, men ska även se till att varumärket vårdas. En annan viktig uppgift är att 

utveckla och synliggöra vår värdegrund. 

Ökad synlighet. Största delen av kom-

munikations- och marknadsföringsarbetet 

under året lades på att tydligare synliggöra 

verksamheten för vår målgrupp. Det gjordes 

genom kontinuerlig uppdatering av hemsi-

dan, genom nya trycksaker, samt via andra 

digitala kanaler som blogg, sociala medier 

och nyhetsbrev.

Här är några av de större aktiviteterna som genomfördes under året:

• Tryckta och digitala presentationsmateriel om skolprogram samt nytt PR-materiel för 

skola, kommun och näringsliv togs fram.

• Drygt 1 500 lärare fi ck varje månad vårt nyhetsbrev, med information om lärarfort-

bildningar och notiser om aktuella aktiviteter. 

• Pressmeddelanden skickades ut i samband med Sommarkurs för tjejer, Astronomins 

dag, Öppet hus och ForskarFredag.

• Fotografering av verksamheten genomfördes för användning i informationsmateriel. 

• Marknadsföring på mässor och andra externa evenemang genomfördes. 

• En personaldag ägnades åt konsten att skriva. Detta för att ge oss större möjlighet 

att tydligare förmedla vårt budskap.

• Nyckelpersoner med partneravtal i kommuner och skolor kontaktades för uppfölj-

ning.

Intern kommunikation. Under året har även utvecklingsarbetet med ett intranät för intern 

kommunikation och dokumenthantering påbörjats. 



26

Samarbete med 

näringslivet
Under året hade Vetenskapens Hus ett aktivt samarbete med näringsliv och samhälle. 

Våra företagspartners bidrog på olika sätt i vår verksamhet.

Huvudsponsor

AstraZeneca medverkade som huvudsponsor samt med en representant i vår styrelse. 

Exponering

I vår verksamhetslokal vid AlbaNova universitetscentrum exponeras våra samarbets-

partners: AstraZeneca, Scania, Atlas Copco, NCC och Svensk Våtmarksfond. Här fi nns 

möjlighet att för besökarna se utställningen där våra företagspartners visar upp sig och 

sitt miljöengagemang med exempel på någon utvald tjänst eller produkt. 

Några av våra samarbetsaktiviteter under året

• Tekniklyftet.Tekniklyftet ska vara ”på riktigt” och därför samarbetar vi med företag 

som kan visa hur tekniken används och vad kunskapen betyder för samhällets ut-

veckling. Scania, AstraZeneca, SYVAB, Plast- och kemiföretagen och Åkers Krutbruk 

Protection AB är några av de företag som vi har nära kontakt med både för laboratio-

ner och studiebesök.

• Gruvprojekt i Sickla. I samarbete med Atlas Copco utvecklade vi under 2011 en expe-

rimentverksamhet för elever och under 2012 besökte fl era grupper gruvan i Sickla. 

• Sommarkurs för tjejer. Svensk Energi och Vetenskapens Hus arrangerade tillsam-

mans årets upplaga av “Sommarkurs för tjejer” för åttonde året i rad. 

• Samverkansprojekt. Våtmarksfonden och Vetenskapens Hus genomförde i samver-

kan våtmarksprojektet ”Aqua Sure”, med nyutvecklade skolprogram anpassade för 

våtmarken i Bergianska trädgården. Dessutom anordnades för andra året i följd en 

projektarbetskurs, som genomfördes på norra och södra Djurgården samt vid Öster 

Malmas våtmarker. En grupp projektarbeten centrerades runt godis- och konfektyr-

tillverkning, som genomfördes i samarbete med Konfektyrfabriken Aroma AB.
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Personalen

Forskare, lärare och studenter 

Forskare, lärare och studenter utvecklar och undervisar. Vår personal utgörs av en 

blandning av personer med olika kompetens och anställningsform. Vår tillsvidarean-

ställda personal ansvarar för verksamhetens innehåll och utveckling. Våra timanställda 

besöksledare tar emot och handleder de fl esta av våra skolbesök. När de inte undervisar 

studerar de vid KTH eller Stockholm universitet. Under verksamhetsåret 2012 arbetade 

30 studenter aktivt med våra aktiviteter. Årligen börjar fem till tio nya studenter för att 

sedan arbeta hos oss under ett till två år. Nytt för detta år är att vi även har förstärkt vår 

personalgrupp med två högstadielärare som arbetar halvtid hos oss under två år.

Joakim Engström - besöksledare

”Jag började på Kemivetenskap (KTH) med målet att göra 

fabriker i världen mer energieff ektiva. Jag vill förstå hur 

saker och ting fungerar, såväl i människokroppen som i 

processerna i ett pappersbruk. Därför har jag hittat rätt 

utbildning! På min fritid, där musik i olika former är ett 

måste, engagerar jag mig bland annat i kemisektionens 

olika spex och sångverksamhet”. 

Tanja Nymark - utvecklingsledare

”Jag kom först i kontakt med Vetenskapens Hus under 

min tid som doktorand i astronomi vid Stockholms 

universitet, då jag jobbade som besöksledare. Jag tyckte 

det var fantastiskt roligt att få möjlighet att kombinera 

forskningen med att föra ut forskningsresultat till barn 

och ungdomar och att försöka väcka deras intresse 

för naturvetenskapen. Jag stannade därför kvar efter 

disputationen och har under åren jobbat med både 

skolbesök, event för allmänheten och barnverksamheten. 

Idag är jag ansvarig för fysikgruppen, och projektledare 

för KTH:s medverkan i Teknikåttan. På fritiden läser jag 

mycket, spelar klarinett och umgås med min familj”.
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Personalgruppen

Margareta Almqvist Hynge utvecklingslärare naturvetenskap 

Marcus Angelin    utvecklingsledare kemi och molekylärbiologi, 

    projektledare Forskarfredag

Daniel Bengtsson  utvecklingslärare naturvetenskap,

    projektledare Science on Stage Sweden

Elisabet Bergknut   utvecklingsledare fysik, kommunikationsansvarig

Margareta Bergman  administratör

Lars Bexerud    IT-utvecklare 

Anders Blomqvist   ämnesansvarig kemi och molekylärbiologi

Helena Edin    koordinator

Linnea Edvardsson  bitr utvecklingsledare kemi och molekylärbiologi

Tove Engström   kontaktansvarig företag 

Ewa Erixson-Carlqvist   projektledare Tekniklyftet

Jens Forsgård   doktorand matematik

Ann Franzén    ämnesansvarig Naturens Hus

Magnus Frölid   tekniker

Maja Garde   doktorand fysik

Lena Gumaelius    föreståndare

Micke Hellström   bitr utvecklingsledare matematik

Sven-Gunnar Hjort   tekniker

Jenni Hollbrink    kommunikatör

Cecilia Kozma    bitr föreståndare, ämnesansvarig matematik

John Kåberg   Projektledare Mattecoach, laboratorieansvarig

    Tekniklyftet

Johan Lundberg   utvecklingsledare biologi

    ansvarig barn- och ungdomsverksamheten

Susanna Lundh   bitr utvecklingsledare biologi

Lina Lundborg   doktorand kemi

Anders Lundman   doktorand matematik

Henrik Nordlund   praktikant 

Per Norström    kursutvecklare teknik

Tanja Nymark    ämnesansvarig fysik, projektledare Teknikåttan

Magnus Näslund   utvecklingsledare astronomi

Jonatan Pipping   bitr utvecklingsledare fysik 

Beatrix Semjén    utvecklingsledare molekylärbiologi

Atefeh Shokri   utvecklingsledare molekylärbiologi

Magnus Wallenborg   projektledare First Lego League

Stefan Åminneborg   utvecklingsledare fysik

Henrik Åkerstedt   bitr utvecklingsledare fysik
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Styrelsen

Stefan Nordlund   Stockholms universitet, ordförande

Håkan Edman   Utbildningsförvaltningen (t o m mars 2012)

Katarina Arkehag  Utbildningsförvaltningen (fr o m mars 2012) 

Tove Engström   AstraZeneca (t o m juni 2012)

Marie-Louise Hammer Åberg Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Eva Malmström Jonsson  KTH

Jan Scheff el   KTH

Agneta Norén   Stockholms universitet

Jakob Gyllenpalm  Stockholms universitet (fr o m mars 2012)

Föredragande:

Lena Gumaelius   Vetenskapens Hus
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Besöksstatistik

SKOLA

Antal elever Besöksekvivalenter *

Förskola NO 592 49

Grundskola Biologi/Fysik/Kemi/Matematik 7997 701

varav Biologi 4 434 364

Fysik 2 276 232

Kemi 609 48

Matematik 678 57

Gymnasium Biologi/Fysik/Kemi/Matematik 8 353 970

varav Biologi 1 937 196

Fysik 3 067 373

Kemi 3 081 379

Matematik 268 22

Summa 16 942 1 720

KURSER FÖR BARN OCH UNGA

Antal deltagare Besöksekvivalenter *

Barnkurser Helgkurs 5–12 år 1 782 120

Sommarkurs för tjejer 1 690 200

Upptäckarkurs på Naturens Hus 144 12

Summa 3 616 332

PROJEKT/EVENT

Aktiviteter Antal deltagare

Astronomins dag och natt 250

Didaktikdagarna 18

Edutainmentdagar på Gröna Lund 4 026

First Lego League 1 010

ForskarFredag Stockholm 5 500

IVA:s energidag 82

Kulturfestivalen 450

Museum+Skola=Sant 500

Mästarklasser i partikelfysik 43

Öppet Hus på AlbaNova univ. centrum 150

Teknikåttan 4 304

Summa 16 336

ÖVRIGT

Aktivitet Antal deltagare

Konferenser på Naturens Hus 820

Lärarfortbildningar 1 310

Mattecoach 2 010

Projektarbeten 72

Undervisning KTH/Stockholms univ. 2 541

Summa 6 753

*Antal ekvivalenter återspeglar hur många skolprogram/besökstillfällen som har genomförts under 2012.
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Ekonomi

Kostnader och intäkter

Omsättningen för 2012 var 22 428 000 kr. Största kostnaden var personal, inklusive 

kostnader för timanställda besöksledare, med drygt 9 Mkr. Hyreskostnaden var 4,2 Mkr 

och driftskostnaderna utöver projektkostnader var 1,7 Mkr. Kostnaderna för interna och 

externa projekt beräknades till cirka 7 Mkr. Sedan 2010 har omsättningen ökat, främst 

beroende på projektet Tekniklyftet. 

PERSONAL

Ledning, administration, marknadsföring 1 929 000 kr

Utveckling av experiment 1 470 000 kr

Drift av basverksamheten 3 114 000 kr

Drift av interna projekt 808 000 kr

Lärare i lärarutbyte, Stockholms stad 650 000 kr

Besöksledare KTH och Stockholms universitet 1 252 000 kr

Summa personal 9 223 000 kr

LOKALER

Laborationslokaler 3 717 000 kr

Kontorslokaler 520 000 kr

Summa lokaler 4 237 000

DRIFT

Utrustning 580 000 kr

Förbrukningsmateriel 372 000 kr

Övrigt 839 000 kr

Marknadsföring 162 000 kr

Interna projekt 691 000 kr

Externa projekt, inklusive personal 6 524 000 kr

Summa drift 8 968 000 kr

Summa kostnader 22 428 000 kr

INTÄKTER

Ägare - KTH 5 027 000 kr

Ägare - Stockholms universitet 3 500 000 kr

Stockholm stad 3 500 000 kr

Andra kunder 1 113 000 kr

Sponsorer 1 293 000 kr

Övriga fi nansiärer interna projekt 1 408 000 kr

Statliga lönebidrag 432 000 kr

Externa projekt 6 118 000 kr

Summa intäkter 22 966 000
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Tack!

Till slut vill vi tacka för allt stöd vi har fått från våra huvudmän, företag, kommuner och sko-

lor med samarbetsavtal. Tack vare er kan vi fortsätta att möta tusentals elever och deras 

lärare, för att öka intresset för naturvetenskap, matematik och teknik. Tillsammans bidrar 

vi till en positiv samhällsutveckling och förverkligandet av vår vision. Tack än en gång!

- Danderyds kommun

- Ekerö kommun

- Sundbybergs stad

- Täby kommun

- Upplands Väsby kommun

- Consensum vård och hälsogymnasium

- Europaskolan Södermalm (F-9)

- Fredrikhovs slotts skola (F-9)

- Fryshusets gymnasium 

- International IT-college of Sweden (gymn.)

- JENSEN gymnasium södra

- Kvarnbergsskolan (6-9), Värmdö

- Metapontum - Sonja Kovalevsky skolan (gymn.)

- Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna

- Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Stadshagen

- Nacka gymnasium

- Raoul Wallenbergsskolan (F-9), Bromma 

- Sofi aängens skola (6-9, gymn.)

- Stockholms Idrottsgymnasium (gymn.)

- Thoren Innovation School Stockholm (gymn.)

- Täby Enskilda Gymnasium

- Vallentuna friskola, Täby

Svensk Våtmarksfond med våtmarksprojektet ”Aqua Sure”.

Microsoft med medel och Cinteros med mjukvaruutveckling.

Fisher Scientifi c GTF AB med pedagogiskt materiel.

AstraZeneca, SYVAB, Plast- och kemiföretagen och Åkers Krutbruk Protection AB med 

både goda råd och materiel.

Våra företagspartners

Samverkan och bidrag

Skolpartners

Kommunpartners

Samarbetspartner och extern fi nansiär Våra huvudmän


