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Föreståndarens ord
Unga är så kloka och kan så mycket! Det är inte 
alltid lätt att utmana dom, men tillsammans gör vi 
vårt allra bästa.

2015 blev ett år då huset verkligen fylldes till brädden. 

Allt fler lärare och elever får upp ögonen för oss och 

många återkommer.  Det var också året då vi fick 

möjlighet att bedriva verksamhet i nya, spännande 

miljöer. Under en vecka i november bjöd vi in klasser 

till Dome of Visions. Där programmerade eleverna 

Lego-robotar och bekantade sig med arkitekturämnet. 

Vi hade också möjlighet att erbjuda flera aktiviteter i 

en fantastisk miljö i växthusen i Bergianska trädgården. 

I Ross Tensta gymnasium, Nod Ross Tensta, kunde 

vi erbjuda högstadieelever att prova på 3D-design med våra 3D-skrivare och att arbeta 

naturvetenskapligt med solceller. 

Ett exempel på årets alla evenemang är Teknikåttans riksfinal – i år var det Stockholms tur 

att arrangera riksfinalen i Teknikåttan där elever i åk 8 tävlade i naturvetenskap och teknik. 

Super-pi-dagen firades i dagarna två – både i Vetenskapens Hus med matematiska aktiviteter 

och föreläsningar för elever och lärare, och på Kulturhuset Stadsteatern med aktiviteter för 

allmänheten.

En av årets höjdpunkter var då vi fick besök av en astronaut och en kosmonaut. De berättade 

om sina erfarenheter från livet på Internationella rymdstationen och svarade på frågor från 

nyfikna elever. Många glittrande ögon mötte dom! 

Utöver aktiviteter för skolelever har vi också anordnat över 20 olika lärarfortbildningar inom 

våra ämnen, haft cirka 80 studie- och yrkesvägledare på besök, haft husen fyllda av barn- och 

ungdomar på helger, sommarkurs för tjejer och mycket, mycket mer. 

Sist men inte minst lanserade vi i slutet av året vår vision! Arbetet med att ta fram den har tagit 

sin tid, men under 2015 blev den äntligen klar:

~  Vi utmanar unga att utforska världen  ~

Tack för ett fantastiskt år och välkomna till ett nytt spännande 2016 då vi tillsammans utmanar 

unga att utforska världen!

Cecilia Kozma 
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Stor variation, duktiga lärare och bra åldersanpassning.

Det var inga som helst problem att få upp en annars m y c k e t 
morgontrött och skoltrött son. Och sedan blev det inte sämre av att 

klasskamraterna tyckte det var coolt! Han har även haft stor nytta av det  
han har lärt sig hos er i undervisningen i skolan.

Superroligt för barnen. Min dotter njöt varje gång. Nöjd dotter, nöjd 
mamma.

sagt om Upptäckarkurs, av föräldrar

Kursen har varit rolig och lärorik och man har fått många trevliga nya 
kompisar och kommer definitift gå nästa år och jag kommer ta med 

mig kunskapen jag har lärt mig i framtiden. DET VAR SUPERKUL KURS!

Hela dagen på naturens hus var superkul, med så vacker miljö och allt.

Detta är min tredje gång på lägret! :o)

Bästa lägret i sommar, utan att tveka! Om det blir igen kommer jag.

sagt om Sommarkurs för tjejer, av kursdeltagare

Spår av besökande elevgrupp efter skolprogram i tekniklaboratoriet.
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Detta är vi
Vetenskapens Hus startade 2002 som ett samarbete mellan KTH och Stockholms 

universitet. 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 mellan KTH och Stockholms universitet. Stockholms stad, vår största 

externa finansiär, tar även en mycket 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, 

matematik och teknik och därigenom bidra till såväl lärande och ökat intresse som 

yrkesval och högre studier.

Våra hus

Vetenskapens Hus har två olika undervisningsmiljöer belägna ett par kilometer ifrån 

varandra. I universitetsmiljön vid AlbaNova universitetscentrum är verksamheten 

främst riktad mot högstadie- och gymnasieungdomar. Vid Naturens Hus i Bergianska 

trädgården, i den botaniska trädgården med växthus, finns aktiviteter för förskolan, 

grundskolan och gymnasiet. Under 2015 erbjöds även aktiviteter för högstadieelever i 

lokaler i Ross Tensta gymnasium, Nod Ross Tensta. 

Naturens Hus 
i Bergianska trädgården

Vetenskapens Hus  
vid AlbaNova universitetscentrum
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Under ytan 
Skolprogram i biologi
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Våra arbetssätt
Elever möter studenter

Hos oss utför elever experiment med modern forskningsutrustning inom ämnena 

biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. De gör även vandringar, upplever naturen och 

forskarmiljöer, samt deltar i föreläsningar och diskussioner. Aktiviteterna är utformade 

som skolprogram 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 besöksledare som normalt är en student från KTH 

eller Stockholms universitet. 

Vi följer läroplanerna

Vetenskapens Hus har som mål att erbjuda ett intressant komplement till den ordinarie 

skolundervisningen. Verksamheten baseras delvis på önskemål från de kommuner och 

skolor som ingått avtal med oss. Innehållet i våra skolprogram är, i samarbete med aktiva 

lärare, anpassat till de senaste läroplanerna Lgr11 och Gy11.

Lärarfortbildningar

Vi arrangerar fortbildningar för lärare inom våra fem ämnesområden. En fortbildnings-

aktivitet kan variera i omfattning från ett par timmar till flera heldagar. Även aktiviteter 

med ämnesövergripande teman arrangeras.

En naturlig länk mot företag

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

näringsliv. Genom företagssamarbeten hoppas vi även kunna visa möjliga arbetsplatser 

efter studier inom naturvetenskap, teknik och matematik. Vi har flera externt finansierade 

samarbetsprojekt med syfte att öka intresset för de naturvetenskapligt orienterade 

ämnena i Stockholmsområdet, övriga delar av landet och resten av Europa.

Samverkan med forskare

Vetenskapens Hus samverkar med forskare vid KTH och Stockholms universitet när nya 

aktiviteter för lärare och elever utvecklas. Vi deltar i flera forskningsprojekt och ett antal 

doktorander är deltidsanställda för att utveckla verksamheten. Genom vårt vetenskapliga 

råd säkerställer vi kvaliteten i verksamheten.



10

Skapa din egen robot 
Skolprogram i teknik
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Våra mål
Vi arbetar målinriktat för att nå skolungdomar med relevant kunskap för att inspirera 
dem och deras lärare. Vi vill visa vilka möjligheter som kan öppnas genom ett natur-
vetenskapligt, tekniskt eller matematiskt yrkesval. Under året har vi arbetat enligt 
verksamhetsplanens tre övergripande mål. Vi strävar efter att:

Nå fler barn och ungdomar
Målet är att alla barn och ungdomar inom våra partnerkommuner ska ha besökt 

oss i Vetenskapens Hus någon gång under sin skoltid. Vidare måste den regionala 

kännedomen om vår verksamhet ständigt aktualiseras. Vi når också fler besökare genom 

att ytterligare bredda vår verksamhet, såväl ålders- som ämnesmässigt.

Öka samverkan
Vetenskapens Hus är en attraktiv arena för möten mellan skola, universitet och näringsliv. 

Samverkan med våra huvudägare och skolan utvecklas med hjälp av vårt vetenskapliga 

råd och vårt referenslärarråd. Samarbeten med näringslivet utökas och utvecklas löpande 

för att ge unga en tydligare bild av naturvetenskapliga, tekniska och matematiska karriär-

vägar.

Öka kvaliteten
Vetenskapens Hus verksamhet bygger på vetenskaplig grund med praktiska laborationer 

i universitetsmiljö. Skolprogram och aktiviteter för elever och lärare utvecklas i samarbete 

med ämnesmässig och didaktisk expertis för att säkerställa innehåll och koppling till 

ämnes- och kursplaner. Vår personal vidareutbildas också kontinuerligt genom bland 

annat didaktiska kurser och inspirationsmöten. 
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VISION

MISSION

VÄRDEORD

Vi utmanar unga att utforska världen

Alla vi möter ska få chans att upptäcka 
hur spännande och viktigt det är med 

naturvetenskap, teknik och matematik

seriöst ∙ personligt ∙ inspirerande ∙ nytänkande

Våra fyra värdeord understryker 
vår mission och strategiska riktning
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VISION

MISSION

Vi utmanar unga att utforska världen

Alla vi möter ska få chans att upptäcka 
hur spännande och viktigt det är med 

naturvetenskap, teknik och matematik

seriöst ∙ personligt ∙ inspirerande ∙ nytänkande

Våra fyra värdeord understryker 
vår mission och strategiska riktning

Vision och mission
Under 2015 intensifierades arbetet med att sätta vår vision och mission genom en 
tillsatt arbetsgrupp. Vi har gemensamt inom personalgruppen arbetat med vår vision 
och mission sedan 2013. Visionen har långsamt fått växa fram och landat i något som 
alla i verksamheten kan ställa sig bakom. Men det viktigaste ligger framför oss - att 
hålla visionen levande! 

VISION 

Vi utmanar unga att utforska världen. 

 

MISSION 

Alla vi möter ska få chans att upptäcka hur spännande och viktigt det är med 

naturvetenskap, teknik och matematik. 

 

VÅRA VÄRDEORD

Våra fyra värdeord ska understryka vår mission och strategiska riktning.

• seriöst

• personligt

• inspirerande

• nytänkande

 

Dessa värden ska utgöra grunden i all vår kommunikation, såväl i våra aktiviteter, lokaler 

som i mötena med personalen. De ska understryka vår mission och strategiska riktning.

Den nya visionen bearbetades i personalgruppen.
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PCR-körkort 
En lärarfortbildning i kemi
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Årets höjdpunkter
Gymnasieungdomar deltog i Science Camp
Under höstlovsveckan samlades 89 elever för att delta i vårt Science Camp 2015. Syftet 

med veckan var att erbjuda eleverna handledning, lokaler och inspiration för att kunna 

fokusera på sina gymnasiearbeten, inte minst de praktiska delarna. Under veckan erbjöds 

deltagarna även aktiviteter som föreläsningar och seminarier.

En astronaut och en kosmonaut på besök
Under några dagar i september fick KTH besök av 100 astronauter från hela världen som 

deltog i en konferens. Konferensen genomfördes av Association of Space Explorers med 

ledning av Christer Fuglesang. Som en del av konferensen besökte astronauter gymna-

sieskolor runt om i Sverige. Vetenskapens Hus i samarbete med Rymdstyrelsen hade 

glädjen att bjuda in en astronaut och en kosmonaut till Vetenskapens Hus. De föreläste 

om sina upplevelser på Internationella rymdstationen, både för lärare, lärarstudenter och 

elever. De mötte också högstadieelever  som laborerade om rymden och de fick också 

svara på många, nyfikna frågor. I samband med astronautbesöket arrangerade Vetenska-

pens Hus rymdfortbildningar och erbjöd flera skolprogram med rymdtema.

PCR-körkort för lärare
Under hösten fick tolv gymnasielärare möjlighet att genomgå en fortbildning där de tog 

ett ”PCR-körkort”. Efter genomförd fortbildning fick skolan sedan låna våra PCR-maskiner 

till undervisningen under två veckor. Fortbildningen innefattade PCR-reaktionen i teori 

och praktik, men också agaroselektrofores och analys. Anna-Karin Fridolfsson från 

Kungsholmens gymnasium ledde utbildningen.

Under fortbildningen fick deltagarna preparera fram DNA och sätta upp en PCR-reaktion, 

gjuta agarosgeler och analysera vår PCR-produkt. En del om PCR i teori och praktik hanns 

också med.
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Produktdesign med 3D-skivare 
En lärarträff med fokus på teknik i NRT
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Nod Ross Tensta
Under våren 2015 startade vi upp pilotprojektet Nod Ross Tensta (NRT) för skolor 
i västerort. Projektet innebar att lärare och elever i Stockholms stads kommunala 
skolor och andra partnerskolor kostnadsfritt erbjöds spännande aktiviteter inom 
naturvetenskap och teknik i ett, för Vetenskapens Hus, nytt område. NRT:s lokaler stod 
öppna för elever på onsdagar i Ross Tensta gymnasium.

Under 2015 tog vi emot närmare 500 besökare från 12 olika skolor. Förutom våra 

skolprogram erbjöds även aktiviteter som lärarfortbildningar och informationsträffar.

De skolprogram som vidareutvecklats och erbjöds i NRT under 2015: 

• Produktdesign med 3D-skrivare

• Solcellens effektivitet 

— Skolprogrammet ”Produktdesign med 3D-skrivare” valdes till detta projekt, ef-

tersom denna teknik ligger i tiden och är ett inspirerande område. Det finns mycket 

kul teknik att diskutera kring detta skolprogram, säger Christofer Andersson som är 

projektledare för NRT. 

— Skolprogrammet Solcellens effektivitet fokuserar på det naturvetenskapliga 

arbetssättet och det är något som vi anser viktigt och ibland svårt att fokusera på i 

skolan enligt lärarna vi möter, fortsätter Christofer.

Både elevaktiviteter och lärarfortbildningar

Lärarna som gjort besök med sina elevgrupper eller deltagit i fortbildningar har varit 

mycket betjänta av att lokalerna har legat i deras närhet.

— Vi har nu större möjlighet att delta i Vetenskapens Hus aktiviteter, tack vare det 

korta avståndet, understryker en lärare från Rinkebyskolan efter besöket de just 

genomfört.

 

En lärare från Kista grundskola säger att närheten till den nya ”noden” gör det mycket 

enklare än tidigare, även om ”vanliga” Vetenskapens Hus fungerar bra.

  

— Det känns som att vi genom vårt arbete i Tensta kommit närmare de elever som 

verkligen behöver vår verksamhet, säger Christofer. 

Christofer påpekar också att det har varit spännande och utmanande att anpassa våra 

befintliga skolprogram till en ny miljö och nya förutsättningar.

NRT har möjliggjorts genom samarbete mellan Vetenskapens Hus, KTH Arkitektur och 

Stockholms stad.
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Super-Pi-dagen 
3.14.15 firades stort
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Matematiken i konst och kultur
Vetenskapens Hus och Stockholms matematikcentrum uppmärksammade matematik 
under Pi-dagen, för andra året i rad. Festligheterna ägde rum på Kulturhuset 
Stadsteatern och i Vetenskapens Hus. 

Den 14:e mars firas varje år Pi-dagen världen över. 2015 var evenemanget större än 

vanligt, eftersom ”super-pi-dagen” inföll då. Kl. 9:26:53 kunde vi nämligen notera 10 

korrekta siffror i Pi; 3.141592653. Temat var ”Matematiken i konst och kultur”. En av de 

inbjudna talarna var Helena Granström som är utbildad fysiker och matematiker och 

numera verksam som författare, dramatiker samt kulturskribent. 

— I en dialog utvecklade Helena tankar om kopplingen mellan matematisk och konst-

närlig kreativitet – det var ett mycket intressant samtal, säger Elin Ottergren, projekt-

ledare för Pi-dagen. 

Omkring 500 besökare från en intresserad allmänhet besökte Kulturhuset Stadsteatern 

under Super-Pi-dagen.

Förfest fredagen den 13:e

Elever och lärare välkomnades till Vetenskapens Hus för att fira och uppmärksamma 

spännande matematik redan fredagen den 13 mars. 

— De fick lyssna till populärvetenskapliga föredrag, uppleva en matematisk utställ-

ning och delta i Vetenskapens Hus skolprogram i matematik. Teknikavdelningen i 

huset ordnade dessutom en designtävling med 3D-skrivare, berättar Elin Ottergren.

Pi är långt ifrån det enda intressanta under Pi-dagen

Pi bestämmer förhållandet mellan en cirkels diameter och omkrets och det är ett tal som 

elever tidigt stiftar bekantskap med för att beräkna cirkelns area. Talet Pi approximeras 

vanligtvis till 3,14 så därför har Pi-dagen kommit att infalla just den 14:e mars. Men det 

finns förstås massor av annan intressant matematik värd att uppmärksamma. 

— Den mesta matematiken som presenterades på Pi-dagen handlade om andra saker 

än just Pi, säger Svante Linusson. Han är professor i matematik och under 2015 före-

ståndare för Stockholms matematikcentrum, som är med och arrangerar Pi-dagen.

Pi-dagen 2015 arrangerades av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms 

universitet, Stockholms matematikcentrum, Mattecoach och Kulturhuset Stadsteatern.
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Teknikåttan riksfinal på KTH 
Den 21 maj fylldes KTH av glada 15-åringar från hela landet då vi i Vetenskapens Hus 
arrangerade riksfinalen i Teknikåttan. Teknikåttan är en tävling i naturvetenskap och 
teknik för elever i åk 8. 

Teknikåttans mål är att intressera fler ungdomar för naturvetenskap och teknik både 

genom att erbjuda intressanta och tankeväckande uppgifter och genom att de klasser 

som får bäst resultat får möjlighet att besöka sin närmaste högskola. Totalt elva olika 

högskolor i landet är involverade i att arrangera tävlingarna i Teknikåttan. Uppdraget att 

arrangera riksfinalen går till varje högskola enligt en fastställd turordning, och 2015 var 

det KTH:s tur.

— En klass från varje region tas ut att tävla i riksfinalen. Elva åttondeklasser från hela 

Sverige och en sjundeklass från Finland deltog under dagen, berättar Tanja Nymark, 

projektledare för Teknikåttan i Stockholm.

Totalt samlades 275 elever i Kårhuset Nymble, där de möttes av musik framförd av 

PromenadorQuestern. Därefter hälsades alla deltagarna välkomna till KTH av professor 

Stefan Östlund, dekan vid Skolan för Elektro- och systemteknik. Efter introduktionen 

var det dags att visa upp klassuppgiften; Kulstaplaren! Redovisningarna visades på 

storbildsskärm vid scenen, så att klasskamraterna i publiken kunde se vad som hände. 

Därefter fortsatte tävlingsdagen, under ledning av Fredrik Lemming, och Christer 

Fuglesang berättade om sin tid i rymden.

Finalklasser blev Fryxellska skolan från Västerås, Uppsala Musikklasser från Uppsala och 

Tunaskolan från Lund. Tunaskolan från Lund vann tävlingen. 

Ett av finalistlagen i Teknikåttans riksfinal på KTH, Kullaviks Montessoriskola i Kungsbacka.
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Temadag ”Rent vatten” 
Under en dag på vårterminen 2015 deltog gymnasieelever från Thorildsplans 
gymnasium under en temadag om vattenrening. Aktiviteterna initierade 
utvecklingsarbete av nya skolprogram hos oss i Vetenskapens Hus. 

Eleverna i årskurs två på Thorildsplans gymnasiums tekniska 

och naturvetenskapliga program arbetade en heldag med 

tema rent vatten och några verkade riktigt taggade på att 

arbeta med det i framtiden. 

Studiebesök på riktiga reningsverk

Temadagen började i Nacka på Hammarby sjöstadsverk 

och Henriksdals reningsverk där personal från Stockholm 

Vatten visade hur avloppsvattenrening fungerar. Christian Baresel från IVL Svenska 

Miljöinstitutet visade och berättade om den senaste forskningen och framtidens 

utmaningar. 

Gymnasieelever byggde egna vattenreningsverk på Vetenskapens Hus

Efter studiebesöket fortsatte dagen vid Vetenskapens Hus där lunch och aktiviteter 

anordnades. Eleverna byggde egna reningsverk, analyserade vatten från reningsverken, 

undersökte hur kemikalier påverkar mikroorganismer, lärde sig hur små molekyler kan 

renas bort med aktivt kol och upptäckte mikrobernas värld med mikroskop. Dagen 

avslutades med fika och ett uppskattat föredrag om livscykelanalys av Katja Wehbi från 

IVL. 

— Det var mycket givande för mig att dela med mig av mina 

erfarenheter till nästa generation vuxna. Livscykelanalys 

är ett utav flera verktyg som används för att beräkna 

miljöprestandan på varor och tjänster. För att göra bra val 

i framtiden behöver vi veta miljöprestandan på de olika 

alternativen. Att ge en inblick i detta som är mitt dagliga 

arbete, för de som snart ska göra många val i livet, är värdefullt 

för mig, säger Katja Wehbi. 

Arrangörer för temadagen var IVL Svenska Miljöinstitutet, VA-kluster Mälardalen och 

Vetenskapens Hus.

 Jag vill  

 arbeta med 

framtidens tekniska 

utmaningar och 

problemlösning.

elev

 Vattenrening  

 är  viktigt för 

människor och miljön 

och det lockar mig.

elev
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Energiomvandlingar

Kryptering

En ek, en bok, en björk

Från råvara till vara

I Linnés fotspår

Mikrobernas värld

Tropisk hetta

Trädvandring

Växter till nytta och nöje

Produktdesign med 3D-skrivare

Mat, miljö och rättvisa

Kriminalteknologi med DNA-sekvensering

Djungelmatte

Upptäck universum

Trassel

Fotoelektrisk effekt

Franck-Hertz och Balmerserien

Jupiters massa

Ljusets hastighet

Solspektrum

Strålning: Radonmätning

Väga elektroner

Cellen

Under ytan

Naturlig matematik

Vindkraft

Regnskogsträd eller ökenväxt

Grätzelsolceller

Bygga dator

Solpaneler

Material som skyddar

Gaskromatografi

Elektrondiffraktion

Värme och kyla

Det låter och lyser

Reaktioner och observationer

Kontinenter på drift

Pollen, frukter och frön

Upptäck stjärnhimlen

Även solen har fläckar

Energiomvandlingar
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Energiomvandlingar

Kryptering

Energiomvandlingar

Istidsspår

Jul i växthuset

Färgläggning

Kosmisk strålning

Exoplaneter - transit

Strålning: Cesium i svamp

Genetik

Hur långt kan ett frö flyga?

Mat från hela världen

Mineraldetektiv

Skördetid

Titta det gror

Växtdetektiv

Exoplaneter - transitmetoden

Inspiration: Lasergrottan, supraledning

Solcellens effektivitet

Upptäck ljus: ljusets hastighet, Lasergrottan

Upptäck strålning

Internetsäkerhet – spionage och intrång

Miljövänlig sopsortering

Bakterieidentifikation

Raketforskare för en dag

Centralrörelse

Exoplaneter - dopplereffekten

Supraledning

Undersök toner, besök Lasergrottan

Vätespektrum

Konsten att hänga upp en tavla

Kodning

Material- och elektrokemi

Rymdresor

Upptäck ljus, linser och färger

Upptäck vårt solsystem

Pollen, frön och frukter

Våra vänner växterna

Kärleksliv

Växternas evolution och mångfald

Doftens kemi

Skapa din egen dator
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Verksamheten 2015
Basverksamheten
Vår basverksamhet utgörs av aktiviteter för skolan; skolprogram, prao och gymnasie-

arbeten för elever, samt fortbildningar för lärare. Aktiviteterna utvecklas av personalen, 

ofta i samverkan med lärare, företag eller forskare från KTH och Stockholms universitet. 

Vi förmedlar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt och strävar efter att vår 

verksamhet ska vara nytänkande, inspirerande, seriös och personlig.

Verksamheten i siffror 

Under året som gick träffade vi drygt 72 000 elever, lärare och andra besökare som på 

olika sätt deltog i våra aktiviteter. Cirka hälften av dessa besökare var elever som deltog i 

våra skolprogram och hälften var elever, lärare och andra som deltog i projekt och evene-

mang. 750 lärare deltog i olika fortbildningar och träffar, 28 elever i åk 8 gjorde sin prao 

hos oss och 89 gymnasielever påbörjade arbetet med sina gymnasiearbeten med hand-

ledning från vår personal. Nästan 6 000 barn och ungdomar deltog i våra helgaktiviteter.

Materialkemi med högstadielever under helgkursen.
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Verksamheten 2015
Utveckling av basverksamheten

Vi utvecklar kontinuerligt vårt utbud av skolprogram i samråd med lärare och ämnes-
expertis från akademin eller näringslivet. Alla skolprogram anpassas till de rådande 
läroplanerna Lgr11 och Gy11. Följande skolprogram togs fram eller vidareutvecklades 
under 2015:  

  Biologi

  Regnskogsträd eller ökenväxt  åk 4-9

  Regnskogsträd eller ökenväxt  gymnasiet

  Våra vänner växterna    åk 1-9

  Våra vänner växterna    gymnasiet

  Kärleksliv     åk 8-9

  I Linnés fotspår (reviderad)  åk F-9

  Fysik

  Det låter och lyser   åk 4-6

  Upptäck ljus med linser och färger åk 7-9

  Upptäck universum    åk 7-9

  Upptäck universum   gymnasiet

  Rymdresor    åk 4-9

  Rymdresor    gymnasiet

  Värme och kyla    åk 7-9

  Värme och kyla    gymnasiet

  Kemi 

  Material- och elektrokemi  åk 7-9

  Material- och elektrokemi  gymnasiet

  Matematik

  Konsten att hänga upp en tavla...  gymnasiet

  Teknik

  Programmering: Skapa din egen robot åk 7-9 
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Från frö till frö 
En lärarfortbildning för NTA-lärare
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Biologi

• Dofter i naturens tjänst (åk 7-9 & gymnasiet)

• Från frö till frö (NTA), två fortbildningar (åk 4-6)

• Klimat i fokus (åk F-9 & gymnasiet) med Bert Bolincenter, Stockholms universitet

• Trollsländor, vattenbin och salamandrar (förskolan & åk F-9)

  

Fysik

• Astronautföreläsning för lärare & lärarstudenter, i samarbete med Rymdstyrelsen

• Inför astronautbesök i skolor, två fortbildningar, i samarbete med Rymdstyrelsen

• Inför Edutainment på Gröna Lund, tre tillfällen 

• Mästarklasser i partikelfysik (gymnasiet), i samarbete med Stockholms universitet

• Kretsar kring el (NTA), tre fortbildningar (åk 1-6)

• Ljusdag (åk 4-6), i samarbete KTH

• Lärardag på Gröna Lund, i samarbete med Stockholms Stad, Gröna Lund och 

Nationellt resurscentrum för fysik

• Solcellens effektivitet, i Nod Ross Tensta

  
Ämnesövergripande

• Fascinerande växters dag: Dofter i naturens tjänst, i samarbete med KTH

Matematik

• Att vara matematisk

• Mönster och algebra (NTA)

• Tre inspirationsföredrag under Pi-dagen, i samarbetet med KTH, Stockholms stad 

och Äppelviksskolan

Teknik

• 3D-fortbildningar, grundkurser och fortsättningskurs

• Pneumatikfortbildning, i samarbete med Festo

• Robotprogrammering

Verksamheten 2015
Lärarfortbildningar

Vi vill genom våra fortbildningar inspirera lärare och ge dem möjlighet att utvecklas. Vi 
håller såväl ämnesspecifika som mer ämnesövergripande fortbildningar. Omfattningen 
varierar från en kväll till ett flertal dagar och ofta i samarbete med andra aktörer. 
Följande genomfördes under året:

Kemi

• PCR-kurs i samarbete med Kungsholmens gymnasium.

• Lärardag i samband med konferensen för ”International Society of Chemical 

Ecology” i samarbete med KTH
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Verksamheten 2015
Gymnasiearbeten 

Gymnasiearbetet ger elever en unik möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne och är en 
utmärkt förberedelse inför framtida högskolestudier. Under året har denna verksamhet 
expanderat och vi koordinerar ett stort antal gymnasiearbeten kring olika teman. Detta 
är en utmärkt plattform för samverkan med såväl våra huvudmän som företag. Arbeten 
med följande teman erbjöds respektive påbörjades under året:

Fysik

• Kosmisk strålning, i samarbete med Mark Pearce, KTH Fysik (25 elever) 

• Handledning av individuella projekt med tema radioaktivitet (18 elever under Science 

Camp, vecka 44) och andra fysikteman (11 elever) .

Kemi

• Grätzelsolceller, i samarbete med Skolan för kemivetenskap, KTH (13 elever)

• Dofter i naturens tjänst, i samarbete med Anna-Karin Borg-Karlson, KTH (10 elever)

Matematik

• Icke-euklidisk geometri i samarbete med Katharina Radermacher, KTH (12 elever) 

Teknik

• Holografi, i samarbete med KTH (1 elev) 

Preparation av Grätzelsolcell. Det ena glaset är täckt med titandioxid och färgas in med björnbär. 
Grafiten från en blyertspenna fungerar som katalysator i den färdiga solcellen.
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Verksamheten 2015
Evenemang med skolan som främsta målgrupp 

Astronautdag

I september gästades KTH av närmare 100 astronauter. I samband med det bjöd 

Vetenskapens Hus och Rymdstyrelsen in lärare och lärarstudenter till en föreläsning 

med astronauten Donald Pettit och kosmonauten Sergej Avdejev. Samtidigt bjöds 

högstadieklasser in till laborationer med rymdtema i Vetenskapens Hus.

Baltic Way

Baltic Way är en årlig matematiktävling som 2015 hölls i Stockholm. Cirka 70 ungdomar i 

åldrarna 16-18 från tolv olika länder deltog. Vetenskapens Hus anordnade ett studiebesök 

för de tävlande, där de fick prova på ”Trassel”, ett av skolprogrammen i matematik. 

Dome of Visions

I november erbjöd vi i samarbete med skolan för Arkitektur på KTH skolklasser från 

högstadiet och gymnasiet möjligheten att laborera i Dome of Visions på KTH. Temat för 

veckan var ”Influenced by Space”, och under fem dagar fick elever från olika skolor testa 

att programmera egna robotar och diskutera hur man bäst programmerar Mars-bilar. 

De deltog även i en workshop inom arkitektur och gick en rundvandring i den nybyggda 

Arkitekturskolan. Dome of Visions drivs under september 2015-2016 i samverkan mellan 

NCC samt KTH med samarbetspartners. 

I Dome of Visions höll Vetenskapens Hus skolaktiviteter i samarbete med KTH Arkitektur.
Eleverna utförde bland annat skolprogrammet ”Skapa din egen robot”.
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Verksamheten 2015
Edutainmentdag på Gröna Lund

Edutaintmentdagen är en evenemang på Gröna Lund då högstadie- och gymnasieelever 

under en dag får möjlighet att upptäcka och utforska fysiken och tekniken bland parkens 

attraktioner. Det är ett samarbetsprojekt mellan Gröna Lund, Nationellt resurscentrum 

för fysik, Stockholms stad och Vetenskapens Hus. Inför dagen på Gröna Lund genom-

fördes tre informationsträffar för lärare vid Vetenskapens Hus och en lärardag 

anordnades på Gröna Lund.

Fascinerande växters dag

Måndagen den 18 maj firades den internationella ”Fascinerande växters dag” i Naturens 

Hus. Under en heldag träffade vi både elever och lärare och uppmärksammade vikten 

av växtforskning inom olika områden. Dagen visade upp allt ifrån giftiga växter till hur 

insektsfångande växter fångar sitt byte och hur man kan använda växter som reningsverk. 

Under dagen anordnades även en lärarfortbildning; “Dofter i naturens tjänst”, i samarbete 

med KTH.

Lärarfortbildning inför Edutainmentdag på Gröna Lund.
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Verksamheten 2015
FIRST LEGO League

FIRST LEGO League (FLL) är en årlig projekttävling för 

elever i åk 4-9. I arbetet ingår att fördjupa sig inom ett årligt 

tema, formulera och forska kring ett relaterat problem, 

lösa uppgifter kring konstruktioner av en Lego-robot samt 

programmera denna och marknadsföra sin problemlösning. 

Årets tema var ”Trash Trek” och deltagarna fördjupade sig 

i hur vi tar hand om våra sopor. Vetenskapens Hus arrangerade och ansvarade för de 

regionala finalerna som hölls i Norra Real, en gymnasieskola i Stockholm. Två turneringar 

genomfördes parallellt, en för åk 4-6 och en för åk 7-9. 

ForskarFredag

ForskarFredag är en del av det europeiska projektet 

”Researchers’ Night” och genomfördes den sista 

fredagen i september. Evenemanget erbjöd tusentals 

aktiviteter runt om i Europa. I Sverige var 26 orter med och visade att ”forskare är vanliga 

människor, men med ovanligt spännande jobb” (slogan ForskarFredag). ForskarFredag 

Stockholm hade sin huvudarena på Debaser Medis vid Medborgarplatsen. Vetenskapens 

Hus ansvarade för projektledning och genomförande av evenemanget i samarbete med 

KTH, Karolinska Institutet, Stockholms stad och Stockholms universitet. Scania deltog 

som huvudsponsor. Nationellt koordineras ForskarFredag av föreningen Vetenskap & 

Allmänhet.

Michael Odelius från avd. för kemisk fysik, Fysikum, Stockholms universitet under ForskarFredag.
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Verksamheten 2015
Klimatvecka 

Tillsammans med forskare vid Bert Bolincenter vid Stockholms universitet genomfördes 

i maj en klimatvecka i Naturens Hus. Under en vecka erbjöds olika aktiviteter för åk 

F-5 och en lärarfortbildning; “Klimat i fokus”. Bolincentret för klimatforskning drivs av 

institutionerna för geologiska vetenskaper, meteorologi, naturgeografi samt institutionen 

för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet i samarbete med KTH 

och SMHI. 

Lise Meitner-dagarna

På initiativ av fem studenter vid Stockholms universitet, arrangerades Lise Meitner-

dagarna för första gången i Stockholm. Dagarnas syfte är att stimulera gymnasieelevers 

intresse för fysik samt ge dem inblick i vad det innebär att arbeta som aktiv forskare eller 

fysiker i näringslivet. Eleverna fick lyssna på föreläsningar med forskare från universitet 

och näringsliv samt utförde fysikaliska experiment vid Vetenskapens Hus. De deltagande 

eleverna kom från ett stort antal gymnasieskolor runt om i landet. Varje skola hade 

möjlighet att skicka två elever.

Ljusveckan

Under en vecka i november erbjöd vi i samarbete med koreografen Christina Tingskog 

ett möte mellan vetenskapliga ljusexperiment och dans. Elever i åk 3-9 fick utföra 

experiment med olika ljusfenomen i Vetenskapens Hus och uppleva en dansföreställning 

med publiksamtal och dansaktiviteter i Reaktorhallen på KTH. 

Spektakulär dansföreställning i Reaktorhallen på KTH under Ljusveckan. Foto: Christina Tingskog.
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Verksamheten 2015
Mästarklasser i partikelfysik

Under Mästarklasserna i partikelfysik får gymnasieelever och lärare i åk 3 prova på att 

vara partikelfysiker. Tillsammans med fyra andra europeiska universitet analyserades 

forskningsdata från  ATLAS-detektorn vid CERN. Under dagen genomfördes 

föreläsningar, demonstrationer och experiment inom partikelfysik. Deltagarna fick även 

tillfälle att möta forskargrupper från KTH och Stockholms universitet. Dagen avslutades 

med en gemensam videokonferens med forskare vid CERN.

Nod Ross Tensta

Under våren startade vi upp pilotprojektet Nod Ross Tensta (NRT) i Ross Tensta 

gymnasium för skolor i västerort. Projektet möjliggjorde för lärare och elever i 

Stockholms stads kommunala skolor och andra partnerskolor att kostnadsfritt delta 

i spännande aktiviteter inom naturvetenskap och teknik, på onsdagar i lokaler i Ross 

Tensta gymnasium.

Pedagogik i Nationalstadsparken

I slutet av året planerades och startades ett nytt projekt tillsammans med 

Länsstyrelsen i Stockholm och Bergianska trädgården. Projektet syftar till att visa hur 

Nationalstadsparken kan vara en pedagogisk resurs i skolors undervisning.

Science Camp

Under Science Camp vecka 44 fick gymnasieelever möjlighet att jobba intensivt med 

sina gymnasiearbeten. Vetenskapens Hus erbjöd handledning inom ett antal teman 

såsom radioaktivitet, Grätzelsolceller, matematik och ”dofter i naturens tjänst”. Det 

hölls också ett antal inspirationsföreläsningar med forskare från KTH och Stockholms 

universitet.

Science on Stage

För nionde gången genomfördes festivalen Science on Stage 

för lärare - denna gången i London. Delegationen från Sverige 

bestod av av nio lärare. Festivalen ska engagera och stimulera 

lärare inom det naturvetenskapliga området. Science on Stage 

Sverige drivs av Vetenskapens Hus i samråd med de nationella resurscentra inom biologi, 

fysik och kemi. Vetenskapens Hus ingår i ledningsgruppen för Science on Stage EU som 

bidrar till ökad samverkan mellan lärarna i Europa.
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Science on Stage 
Lärarkonferens i London 2015
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Verksamheten 2015
Super-Pi-dagen

Den 14 mars 2015 (3.14.15) på klockslaget 09:26:53 inföll 

”Super-Pi-dagen”, eftersom de tio första siffrorna i Pi fanns 

representerade vid denna speciella tidpunkt. Naturligtvis 

uppmärksammade vi detta! Temat för Pi-dagen 2015 var 

”Matematiken i konst och kultur” och dagen firades vid 

Stadsteatern Kulturhuset, då vi bjöd in matematiker som berättade om vilken roll 

matematiken har i vårt samhälle. Omkring 500 besökare från en intresserad allmänhet 

besökte tillställningen. Inför Pi-dagen 2015 ordnade vi också matematikevenemang 

i huset i samarbete med Stockholms matematikcentrum (SMC), KTH, Stockholms 

universitet och Mattecoach.

Teknikåttan

Teknikåttan (T8) är en nationell frågetävling i naturvetenskap 

och teknik för elever i åk 8. Syftet är att väcka intresse 

för naturvetenskap och teknik samt stimulera fantasi, 

kreativitet och uppfinningsförmåga och stärka elevernas 

självförtroende. Teknikåttan är ett samarbete mellan elva tekniska högskolor och 

universitet. Vetenskapens Hus samordnar och genomför årligen den regionala tävlingen 

i stockholmsregionen som KTH har ansvar för, samt bidrar till frågekonstruktionen på 

nationell nivå. 2015 ansvarade Vetenskapens Hus för att arrangera riksfinalen vid KTH, 

samt hade det övergripande nationella ansvaret för konstruktionen av frågor. 

Klassuppgift av Rödabergsskolan i Stockholm under regionfinalen.
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Verksamheten 2015
Övriga evenemang 

Astronomiläger på sportlovet

Under sportlovet bidrog vi med lokaler och astronomilaborationer under ett 

astronomiläger som arrangerades av Astronomisk Ungdom. Ungdomar i åldrarna 

13-25 deltog i arrangemanget som ägde rum under två dagar.

Astronomins dag och natt

Astronomins dag och natt arrangerades i år för fjärde året. Dagen koordinerades av 

Svenska astronomiska sällskapet, med aktiviteter på cirka 25 orter runt om i Sverige. På 

Vetenskapens Hus kunde besökarna lyssna till föreläsningar om solen, supernovor och 

svarta hål, samtidigt som det erbjöds prova-på-aktiviteter för alla åldrar. En modell av 

Venus, som ingår i Sweden Solar System, invigdes av professor emeritus Gösta Gahm vid 

institutionen för astronomi, Stockholms universitet. Besökarna kunde också följa en live-

sändning från uppsläppet av en höghöjdsballong med en av våra detektorer för kosmisk 

strålning.

CETIS

Vetenskapens Hus informerade om teknikverksamheten vid en nätverksträff som 

anordnades av CETIS - Centrum för tekniken i skolan, i Norrköping.

Edvard Andersons växthus´ 20-årsjubileum

I samband med jubileet anordnade Naturens Hus visningar för barn: “Upptäcksfärd bland 

djävulsnässla och flugtrumpet”. Visningarna ägde rum vid tre tillfällen under dagen och 

var öppen för allmänheten.

Fysik i Kungsträdgården

Fysik i Kungsträdgården är ett evenemang riktat mot allmänheten. Arrangörer var 

2015 KTH, Stockholms universitet, AlbaNova universitetscentrum, Nordita, Oskar 

Klein Centrum, Rymdstyrelsen och Vetenskapens Hus. Årets tema var ”Undersök ljus”, 

eftersom 2015 var internationellt år för ljus och ljusbaserade teknologier utsett av 

UNESCO. Vetenskapens Hus hade ett helt tält med experiment och prova-på-aktiviteter. 

Höstfest i Bergianska trädgården

Naturens Hus deltog med pedagogiska aktiviteter för barn vid Bergianska trädgårdens 

höstfest där många av Stockholmstraktens trädgårdssällskap visade upp sina 

verksamheter för allmänheten. Besökarna kunde bland annat prova på trädklättring. 

Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister fanns på plats för att svara på 

frågor och visa odlingarna i trädgården.
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Verksamheten 2015
Julvisningar

I december månad visades ”Jul i växthuset” – en guidad tur i julutställningen i 

Edvard Andersons växthus. Visningarna genomfördes tre söndagar under advent för 

allmänheten. 

Ma/Nv-biennetten

Vetenskapens Hus deltog med föreläsning, workshop i geologi och utställarbord vid ma/

nv-bienetten som anordnades av MND, Stockholms universitet i januari. Cirka 750 lärare 

besökte biennetten.

Mattecoach på nätet

Under 2015 erbjöds elever i grundskola och gymnasium hjälp med 

matematik via webben. Lärarstudenter bland annat vid KTH och 

Stockholms universitet chattade matematik med ungdomar under 

vardagskvällar. Ett nytt modernare chattsystem utvecklades under 

året med stöd av Midroc Automation, och en ny nod lanserades i Göteborg. Totalt har 

cirka 5 700 konversationer genomförts under året.

Naturvetarnas arbetsmarknadsdag

I december varje år arrangeras Naturvetarnas arbetsmarknadsdag i Aula Magna på 

Stockholms universitet. Ett 40-tal företag, organisationer och myndigheter marknadsför 

sig då mot de besökande studenter. Vetenskapens Hus visade upp aktiviteter som bland 

annat handlade om energiomvandlingar och kryptering. Syftet var att nå ut till studenter 

som vill arbeta som besöksledare hos oss. 

Utställningen ”Jul i växthuset” i Edvard Anderssons växthus besöktes flitigt under december månad.
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Upptäck ljus med linser och färger 

Skolprogram i fysik
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Verksamheten 2015
No-biennalen

Vi deltog vid No-biennalen i Stockholm och bidrog med workshops inom geologi och 

fysik för åk F-9 samt med hands-on aktiviteter.

Prao i Vetenskapens Hus

Vi erbjuder elever på högstadiet i våra partnerskolor möjlighet att göra praktisk 

arbetslivsorientering vid Vetenskapens Hus. Syftet är att låta ungdomar ta del av och 

bidra till vår verksamhet, samt få  inblick i vad man kan arbeta med efter en utbildning 

inom naturvetenskap och teknik. Under 2015 gjorde 30 elever sin prao hos oss. 

SciFest

Under vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala deltog besökarna i ett 60-tal aktiviteter 

under tre dagar. Skolan och allmänheten erbjöds olika experiment-verkstäder, shower, 

forskarträffar och föredrag med fokus på naturvetenskap och teknik. Årets tema var 

hållbar energi med många exempel på smartare energiutvinning och energianvändning. 

Vetenskapens Hus visade bland annat upp fyra skolprogram i teknik. I Teknikåttans 

monter fick besökarna bygga gummisnoddsdrivna farkoster. På mässan fanns också First 

Lego League där man kunde pröva på programmering och styrning av en Lego-robot.

Skola + Museum = Sant 

Skola + Museum = Sant är Stockholms museers årliga skolmässa. Mässan är gemensamt 

ordnad och vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola och gymnasium. 

I år ägde mässan rum på Moderna Museet och Arkitektur- och designcentrum. 

Vetenskapens Hus visade upp sin verksamhet för lärare tillsammans med 51 museer och 

kulturinstitutioner.

Skolforum

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling. 

Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel. 

Evenemanget arrangeras under två dagar i samarbete med Stockholmsmässan i Älvsjö. 

På mässan deltar årligen ett stort antal utställare. Vetenskapens Hus deltog detta 

år i samarbete med Skolforum och Tekniska museet. I den gemensamma montern 

visades exempel från de fem naturvetenskaliga ämnena upp och workshops för lärare 

genomfördes.
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Energiomvandlingar 
Helgkurs för barn
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Verksamheten 2015
SYV-dag med naturvetenskap och teknik

SYV-dagen är en heldag för studie- och yrkesvägledare inom grundskola och 

gymnasium som arrangeras av KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus. 

Målet med dagen är att ge fler redskap och kunskap om utbildningar och yrkesval inom 

naturvetenskap, teknik och matematik. Drygt 80 studie- och yrkesvägledare deltog och 

kunde gå hem med mer kunskap om nya antagningsregler, kopplingar mellan utbildningar 

och framtida yrken. De fick också möta företag och lyssna på en föreläsning om 

skillnaden mellan teknik och naturvetenskap.

Teklafestivalen

Teklafestivalen, en dags teknikfestival för tjejer i åldrarna 11-18 år, arrangerades av KTH i 

samarbete med artisten Robyn. Under dagen fick deltagarna möjlighet att prova på olika 

aktiviteter och delta i workshops. Vetenskapens Hus anordnade två workshops, som 

gavs flera gånger under dagen, och hade två öppna aktiviteter på festivalens torg. Dagen 

direktsändes på SVTplay.

Temadag ”Rent vatten”

En temadag genomfördes kring avloppsrening i samarbete med IVL Svenska Miljö-

institutet, riktad mot gymnasielever i åk 2. I studiebesök på Hammarby sjöstadsverk och 

Henriksdals reningsverk samt efterföljande aktiviteter på Vetenskapens Hus deltog 43 

elever.

Utställningen Unga Forskare

I Utställningen Unga Forskare får gymnasieelever möjligheten att visa upp sitt gymnasie-

arbete och tävla om stipendieresor ut i världen. Juryn består av forskare från KTH och 

Stockholms universitet. Den regionala deltävlingen i Stockholmsregionen äger rum 

i samband med KTH:s evenemang Future Friday och anordnas av Förbundet Unga 

Forskare, Vetenskapens Hus och KTH Kista.  Juryn valde ut några av de 60 utställda 

projekten, som gick vidare till rikstävlingen på Tekniska museet. 

Vattenveckan, World Water Week

I augusti arrangerade SIWI, Stockholm International Water Institute, en global konferens 

på Norra Latin i Stockholm. Cirka 3 000 delegater från hela världen samlades för att 

diskutera och lyssna på föreläsningar om vatten. Vetenskapens Hus deltog tillsammans 

med andra organsiationer och visade upp olika vattenaktiviteter under de sex dagarna. 

Aktiviteterna besöktes av förbokade skolklasser, delegater samt allmänheten.
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Mineraldetektiv 
Skolprogram i geologi
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Verksamheten 2015
Universitetsverksamhet 

Kurser

Vetenskapens Hus medverkar i ett antal kurser på universitetsnivå.  

2015 har vi medverkat i

• LT1003, Vetenskap, Teknik och Lärande, 11 hp

• LV117U, Undervisning genom experiment och laborationer, 3 hp 

(besöksledarutbildning)

• SH2402, Astrofysik (laborationsmoment), 6 hp

VTL2-projekt

• ”Mentometrar i utbildningssyfte”, Emil Jansson

• ”Rymdresor – extended version”, Erika Andersson och Malin Lindell

• ”Handbok om datoranvändning i klassrummet”, Robin Felldin

Examensarbeten

Under året har vi medverkat i handledning av följande examensarbeten:
• ”Intresseväckande matematik – utveckling av laboration inom topologi vid 

Vetenskapens Hus” av Jesper Jansson och Emil Jansson i samarbete med KTH och 
Stockholms universitet.

• ”På metallen såg man bara ett värmemoln – en studie om värmekameror i laborativ 
miljö på Vetenskapens Hus i Stockholm” av Freddy Grip och Sebastian Voghera, i 
samarbete med FLIR.

Forskning

Under 2015 fortsatte det projekt som påbörjades under 2014 om åttondeklassers 

förståelse för naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar baserat på 

tävlingsresultaten från Teknikåttan. Resultaten från 2015 års tävlingsomgång 

analyserades, och kommer presenteras i en artikel under 2016.

Matematikgruppen vid Vetenskapens Hus deltog under hösten 2015 i ett praktiknära 

forskningsprojekt vid ECE-skolan, KTH. Målsättningen med projektet är att främja och 

stödja en stabil och stödjande forskningskultur, som effektivt balanserar disciplin och 

praktikbaserad forskning samt effektivisera eller underlätta arbetsuppgifter. Inom ramen 

för utvecklingen av ett nytt skolprogram om musik och matematik undersöktes elevers 

attityder till IKT-användning i matematikundervisningen. Projektet avslutas med en 

rapport och presentation vid ECE-skolans högre seminarium i februari 2016.
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Sommarkurs för tjejer 

Programmering
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Verksamheten 2015
Övrig pedagogisk verksamhet
Vår verksamhet riktar sig till skolor och erbjuder ett utbud som kompletterar traditionell 
undervisning. På helger och lov erbjuder vi dessutom ett antal olika kurser för barn 
och unga som vill fördjupa sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik 
på sin fritid . Vi strävar efter att dessa aktiviteter ska vara självfinansierade genom 
deltagaravgift eller via sponsorer.

Helgkurser

Helgkurserna i naturvetenskap och teknik har som mål att barn och unga ska lära genom 

att göra, våga ställa frågor samt ha roligt med naturvetenskap, teknik och matematik. 

Deltagarna handleds av studenter från KTH, Stockholms universitet och Karolinska 

institutet. Vi erbjuder två typer av helgkurser, en för 6-12-åringar och en mer avancerad 

kurs för 13-15-åringar.

Sommarkurs för tjejer

Sommarkursen är ett samarbetsprojekt mellan Vetenskapens Hus och Stockholms stad 

som syftar till att öka tjejers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kursen, 

som är en vecka, riktar sig till tjejer som är 11-14 år och erbjuds kostnadsfritt vid två 

tillfällen under sommarlovet.

Upptäckarkurs på Naturens Hus

I upptäckarkursen är deltagare 6-9 år. Kursen går under tre helger på våren och ger bland 

annat barnen möjlighet att bekanta sig med djuren i dammen, vara växtdetektiver och ge 

sig in i mineralens spännande värld. 

Växtdetektiv i Bergianska trädgården.
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Kvalitetsarbete och 
pedagogisk utveckling
Under 2015 har kvaliteten fortsatt att stå i fokus. Vi har startat nya projekt för att 
säkerställa att vårt arbete håller en god kvalitet, såväl ämnesmässigt som didaktiskt.

Vetenskapligt råd

Vårt vetenskapliga råd träffas ett par gånger per år för att ge återkoppling till och bidra till 

kvalitetsarbetet såväl i skolprogram, fortbildningar som i andra aktiviteter. Rådet besitter 

ämnes-kompetens inom våra fem ämnsområden (biologi, fysik, kemi, matematik och 

teknik) samt didaktik och består av aktiva forskare vid KTH, Stockholms universitet och 

Stockholms stad. Rådets roll är rådgivande och kvalitetssäkrande. Rådet bidrar med sina 

kunskaper till att förstärka den vetenskapliga förankringen, kvalitetssäkra arbetet och 

vara en länk mot aktuell forskning på KTH och Stockholms universitet.

Referenslärarråd

Vi har fortsatt utveckla arbetet med vårt referenslärarråd. Skolans kurs- och ämnesplaner 

är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar. Därför har vi 

ett antal lärare i ett referenslärarråd som ger oss återkoppling i vårt utvecklingsarbete. 

Under årets träffar med referenslärarrådet diskuterade vi bl.a. hur vi kan bidra till och 

komplettera skolans undervisning inom hållbar utveckling.

Utvecklingslärare

Under året samarbetade vi med två utvecklingslärare från Stockholms stad, Andrea 

Holmgren och Niklas Lundström. De arbetade med utvecklings- och undersökande 

arbete för Vetenskapens Hus med syfte att öka kvaliteten och samverkan med skolan. 

De arbetade också med att arrangera ett Edcamp. Andrea jobbar som NT-utvecklare och 

Ma/NO-lärare på Blommensbergsskolan och Niklas är Ma/NO-lärare på Sofia skola i 

Stockholms stad.
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Personalutbildning

All personal har kontinuerligt haft möjlighet att utbildas genom regelbundna pedagogiska 

inspirationsmöten. Vid behov har personalen även erbjudits externa kurser för att stärka 

kompetens inom relevant område. Våra besöksledare har fått kompetensutveckling i 

samband med möten en gång per termin, samt har haft möjligheten att gå en intern 

pedagogisk/didaktisk utbildning som ger högskolepoäng. Vi samverkar även kontinuerligt 

med andra liknande verksamheter genom studiebesök och prova-på-aktiviteter. 

Arbetsmiljö 

Under året slutfördes installationer av höj- och sänkbara skrivbord för de i personalen 

som önskat detta under ergonomiutredningen 2014. Våra skolprogram riskbedöms 

kontinuerligt och utvecklas med avseende på hälsa och miljö. På kemiavdelningen 

gjordes inom ramen för detta arbete en större utredning av skolprogrammet ”Doftens 

kemi”, vilket ledde till att denna avvecklades.

Miljöarbete 

KTH blev under 2015 miljöcertifierad. Vetenskapens Hus hör 

administrativt till ECE-skolan vid KTH och har därför aktivt 

arbetat med miljöledningssystemet. Sju universitet i Sverige 

har denna certifiering, vilket innnebär att de uppfyller kraven 

i ISO 14001 som är fastställda av standardiseringsorganet 

ISO. Grunden för att kunna nå dit är att organisationen har 

förverkligat ett miljöledningssystem, det vill säga ett system för 

att organisera och leda det systematiska miljöarbetet. 
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Kommunikation och 
marknadsföring
Kommunikationsgruppens uppdrag är att etablera, utveckla samt stärka relationerna 
internt och externt. Gruppen ansvarar för hemsidan, trycksaker och projektverksamhet, 
men ska även se till att varumärket vårdas. En annan viktig uppgift är att utveckla 
och synliggöra vår värdegrund. En stor del av årets kommunikations- och marknads-
föringsarbete lades på att fortsatt tydligare synliggöra verksamheten. Detta gjordes 
genom arbete med att ta fram en vision samt fortsatt arbete mot vår målgrupp och 
genom att vårda samarbetspartners. 

Under 2015 arbetade kommunikationsgruppen företrädesvis med:

• 15 nyhetsbrev till drygt 3 000 prenumeranter,

• ökad synlighet i sociala medier (Facebook, Twitter och Instagram) 1-2 inlägg/vecka,

• ungefär ett blogginlägg/vecka på Pedagog Stockholms bloggportal terminstid,

• grafiska manualen som bearbetades (slutförs 2016),

• kataloger som beskriver våra skolprogram,

• inbjudningar till lärarfortbildningar (trycksaker och digitalt material),

• arbete med framtagande av och lansering av vår vision (slutförs 2016),

• produktion av informationsfilmer (slutförs 2016).

Löpande avtalsarbete, bland annat:

• träffar med samarbetspartners (lärare och skolledare från Stockholms stad och sju 

 kranskommuner),

• avtalsskrivning, nya partners (nio skolor).
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Samverkan med 
näringslivet
Vetenskapens Hus samverkar aktivt med näringslivet för att ge besökarna en bild av 
vilka möjligheter som väntar i yrkeslivet efter avslutad utbildning inom naturvetenskap, 
matematik och teknik. Med gemensamma krafter väcker och stimulerar vi intresse samt 
visar på karriärmöjligheter i olika branscher. Våra samarbetspartners exponeras på vår 
webb, och i våra lokaler finns möjlighet för företagspartners att visa upp sin verksamhet 
i en utställning med fokus på miljöfrågor.

Våra sponsorer

Som en del i arbetet med att visa vilka karriärmöjligheter som finns, samarbetar vi ofta 

och gärna med näringslivet. Genom nära samarbete med våra näringslivspartners kan vi 

utveckla nya projekt och dra nytta av varandras expertis. AstraZeneca, Scania, Midroc 

och FLIR var våra företagspartners under 2015, men även andra aktörer har på olika sätt 

varit inblandade. 

Exempel på samarbeten

Våra företagssponsorer har under året bidragit med resurser och skapat förutsättningar 

för att fler elever och lärare ska kunna möta oss, där syftet är att stimulera ungdomar till 

en fortsatt karriär inom naturvetenskap, teknik och matematik. Gemensamt har vi genom 

olika aktiviteter arbetat för att öka intresse och kunskap bland unga. Exempel på sådana 

samarbeten är AstraZeneca:s stöd till ForskarFredag, Scanias deltagande i arrangemang 

för studie- och yrkesvägledare, Midroc:s stöd till Mattecoach samt FLIR:s deltagande i 

framtagandet av ett skolprogram.

Bild tagen med FLIR:s värmekamera E8.
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Personalen
Forskare, lärare och studenter 
Forskare, lärare och studenter utvecklar och handleder våra aktiviteter. Vår personal 
utgörs av en blandning av personer med olika kompetens och anställningsform. Vår 
tillsvidareanställda personal, med bakgrund som forskare eller lärare, ansvarar för 
verksamhetens innehåll och utveckling. Våra timarvoderade studenter/besöksledare tar 
emot och handleder de flesta av våra skolbesök. När de inte undervisar studerar de vid 
KTH eller Stockholms universitet. Under 2015 arbetade drygt 100 studenter aktivt i vår 
verksamhet. Årligen börjar ett tiotal nya studenter för att sedan arbeta hos oss under ett 
till två år. Vi hade även förstärkning av vår personalgrupp i vårt utvecklingsarbete, med 
två högstadielärare från Stockholms stad som arbetat deltid hos oss under 2015-2016.
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Besöksledare och personal på en av de regelbundna besöksledarträffarna i Vetenskapens Hus.

Jonatan Pipping

— Förutom mitt arbete med utveckling av vårt datorsystem 

och webb tar jag även emot grupper i fysik och är med och 

utvecklar fysikaktiviteter. Tidigare pluggade jag fysik vid 

Stockholms universitet.

Jonatan Pipping, 
IT-utvecklare

Ebba Gideon Sörman

— Jag läser Bioteknik på KTH. Jag tycker att det är häftigt 

att det går att förklara så mycket med naturvetenskap. Jag 

är speciellt intresserad av kemin i människokroppen och 

sjukdomar. Innan jag hittade till KTH läste jag konst och 

genusvetenskap. På min fritid gillar jag att rita, träna, läsa 

böcker och träffa mina kompisar.

Ebba Gideon Sörman, 
besöksledare i kemi

Två profiler ur personalen
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Doktorander under året
Olga Bylund

— Jag doktorerar inom partikelfysik vid Stockholms 

universitet och är verksam vid ATLAS-experimentet 

på CERN.  I min forskning analyserar jag data från 

partikelkollisionerna i ATLAS. Jag undersöker också om de 

allra tyngsta elementarpartiklarna följer förutsägelserna 

från standardmodellen eller om det krävs ny fysik för att 

förstå dem. Jag tog min kandidatexamen och masterexamen 

i teoretisk fysik vid Stockholms universitet. Jag började 

extrajobba vid Vetenskapens Hus medan jag gick 

masterprogrammet och tjänstgör nu här på 15% som del 

av min doktorandtjänst. Min mission är att göra fysik mer 

tillgängligt och att värva fler ungdomar till fältet.

Nejla Erdal

 — Jag heter Nejla Erdal och är doktorand vid KTH, skolan 

för kemivetenskap.  Jag forskar inom polymerteknologi och 

arbetar med mikrovågsassisterad syntes av kolnanopartiklar 

från förnyelsebara källor. I mitt arbete ingår att karakterisera 

dessa nanomaterial och utforska deras användning i smarta 

biomedicinska applikationer och i polymerkompositer. 

På Vetenskapens Hus är jag ansvarig för utveckling av 

skolprogram inom kemi, hållbara material, där jag formulerar 

laborationer, tar upp grundläggande begrepp inom polymer-

och materialvetenskap samt inspirerar elever till kemi och 

forskning. Min fritid ägnar jag åt familj och vänner.

Katharina Radermacher

Jag är doktorand vid KTH i matematik. I min forskning inom 

ämnet matematisk allmän relativitetsteori undersöker jag 

kosmologiska modeller, speciellt begynnelsesingulariteten, den 

så kallade Big Bang. 

Under läsåret 2015/16 projektleder jag gymnasiearbeten inom 

geometri vid Vetenskapens Hus. Jag älskar matematikens 

elegans och skönhet, och tycker om att få andra att upptäcka 

dem.

Katharina Radermacher, 
doktorand i matematik

Nejla Erdal, 
doktorand i kemi

Olga Bylund, 
doktorand i fysik
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Personalgruppen
Per Anderhag   utvecklingslärare Stockholms stad (vt 2015)

Christofer Andersson  ansvarig för barn- och helgkurser, projektledare NRT

Marcus Angelin    bitr. föreståndare, utvecklingsledare kemi

    projektledare ForskarFredag Stockholm

Elisabet Bergknut   ansvarig kommunikation och marknadsföring

Anders Blomqvist   ämnesansvarig kemi och molekylärbiologi

    projektledare Science on Stage Sverige

Marie Danielsson  utvecklingsledare kemi och teknik

Helena Edin    koordinator och administratör

Ewa Erixson-Carlqvist   nationell samordnare Teknikåttan

Ann Franzén    ämnesansvarig grön biologi

    avdelningsföreståndare Naturens Hus, biologi

Magnus Frölid   tekniker

Micke Hellström   bitr. utvecklingsledare matematik

Sven-Gunnar Hjort   tekniker

Annica Hofberg   ämnesansvarig teknik, verksamhetsledare Mattecoach

Andrea Holmgren  utvecklingslärare Stockholms stad

Cecilia Kozma    föreståndare

Malin Lagerström  utvecklingslärare Stockholms stad (vt 2015)

Johan Lundberg   utvecklingsledare biologi, ansvarig för barn- och helg 

    kurser

Niklas Lundström  utvecklingslärare Stockholms stad

Tanja Nymark    ämnesansvarig fysik, projektledare Teknikåttan

Elin Ottergren   ämnesansvarig matematik, kommunikatör

Stefan Petersson   föreståndare NRT

Alf Pettersson   bitr. utvecklingsledare fysik och matematik

Jonatan Pipping   bitr. utvecklingsledare fysik, IT-utvecklare

Beatrix Semjén   utvecklingsledare kemi

Ulrika Svane   bitr. utvecklingsledare biologi (vt 2015)

Jonas Tidström    utvecklingsledare teknik, projektledare First Lego  

    League, fr o m augusti 2015

Magnus Wallenborg  projektledare First Lego League, t o m mars 2015

Stefan Åminneborg   utvecklingsledare fysik

Henrik Åkerstedt   bitr. utvecklingsledare fysik
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Styrelsen
Katarina Arkehag Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Thomas Bertilsson Scania Academy, Scania CV AB

Per Einarsson  AstraZeneca

Jakob Gyllenpalm Stockholms universitet

Eva Malmström Jonsson KTH

Stefan Nordlund  Stockholms universitet, ordförande

Agneta Norén  Stockholms universitet

Jan Scheffel  KTH

Gunnar Wohlin  Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, fr o m mars 2015

Föredragande:

Cecilia Kozma  Vetenskapens Hus

Vetenskapligt råd
Per Anderhag  FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad

Christer Fuglesang astronaut och professor, partikelfysik, KTH

Göran Grimvall  professor emeritus, teoretisk fysik, KTH

Markus Hidell  lektor, informations- och kommunikationsteknik, KTH

Sven Hovmöller  professor, nanoporösa material, Stockholms universitet

Kerstin Jon-And  professor, partikelfysik, Stockholms universitet

Johan Lind  docent, zoologi, Stockholms universitet

Svante Linusson  professor, matematik, KTH

Maria Malmström docent och lektor, industriell ekologi, KTH

Sara Naumann  universitetsadjunkt, kemi, KTH

Magnus Näslund  lektor, astronomi, Stockholms universitet

Jesus Piqueras  lektor, naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Roy Skjelnes  lektor, matematik, KTH

Inga-Britt Skogh  professor, teknikdidaktik, KTH

Stefan Ståhl  professor, bioteknik, KTH

Gunilla Svensson  professor, meteorologi, Stockholms universitet

Attila Szabo  FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad
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Supraledning 
Skolprogram i fysik
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Referenslärarråd
Daniel Bengtsson Engelbrektsskolan

Davoud Chamsai  Huddinge gymnasium

Daniel Dufåker  Södra Latin

Andreas Eklind   Mälardalens Tekniska gymnasium

Anders Erixon  Riksäpplet – Fredrika Bremergymnasiet

Malin Folin  Stockholms Science & Innovation School

Lars Gråsjö  Danderyds gymnasium

Andreas Hernvald Johan Skytteskolan

Andrea Holmgren Blommensbergsskolan

Thomas Holmqvist Rinkebyskolan

Annelie Hulkko  NTI gymnasiet

Margareta Hynge Adolf Fredriks musikskola

Margareta Kastby Gubbängsskolan

Satu Koskela  Kvarnbergsskolan

Malin Lagerström Södermalmsskolan

Helena Lennholm Åva gymnasium

Tor Liljegren  Jensen gymnasium södra

Niklas Lundström Sofia skola

Henni Mahboubi  Ursviksskolan

Conny Marstad  Kärrtorps gymnasium

Per Moen  Ursviksskolan

Rasmus Neideman Norra Real

Katarina Olsson  Åsö grundskola

Anneli Pehrsson  Åsö grundskola

Sanna Wettergren Engelbrektsskolan
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Besöksstatistik
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Skola Ämnesområde Antal elever Besöksekvivalenter *

Förskola NO/matematik 162 13

Grundskola Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 19 003 1 519

varav Biologi 7 764 636

Fysik 5 119 381

Kemi 796 61

Matematik 1 833 182

Teknik 3 491 259

Gymnasium** Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 16 514 1 500

varav Biologi 4 039 368

Fysik 6 148 503

Kemi 3 655 400

Matematik 845 88

Teknik 1 827 141

DELSUMMA 35 679 3 032

kurSer för barn och unga Aktiviteter

Helgkurs 6–12 år 3 294 240

Helgkurs 13-15 år 735 60

Sommarkurs för tjejer 1 780 200

Upptäckarkurs på Naturens Hus 180 18

DELSUMMA 5 989 518

Projekt/event Aktiviteter Antal deltagare

Astronomins dag och natt 500

Edutainmentdag på Gröna Lund 3 000

En dag för studie- och yrkesvägledare 80

First Lego League 1 000

ForskarFredag Stockholm 4 500

Future Friday med Unga Forskare 1 500

Fysik i Kungsträdgården 2 000

Mästarklasser i partikelfysik 30

Nobelglögg med julpyssel 60

Pi-dagen 1 150

Skolforum 1 000

Skola + Museum = Sant 500

Scifest i Uppsala 1 000

Tekla-festivalen 200

Teknikåttan 4 000

DELSUMMA 20 520

övrigt KTH/SU undervisning 5 500

Möten (externa) och konferenser 600

Studiebesök och informationsmöten 150

Lärarträffar; information/aktiviteter 220

Lärarfortbildningar 530

Mattecoach 2 850

DELSUMMA 9 850

TOTALT 72 038

* En besöksekvivalent motsvarar en grupp (upp till 16 elever) som utför aktivitet upp till 120 minuter.
** Inkluderar träffar för gymnasiearbeten.
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Elektrondiffraktion 

Skolprogram i fysik
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Ekonomi
Kostnader och intäkter
Omsättningen för 2015 var 22 030 000 kr. Största kostnaden var personal, som stod 

för 13,8 Mkr (inklusive timanställda besöksledare). Hyreskostnaden var 4,3 Mkr och 

driftskostnaden 1,6 Mkr. Kostnaderna för diverse projekt var 2,4 Mkr.

Personal
Ledning, administration, marknadsföring 2 700 000 kr

Utvecklingsarbete 2 250 000 kr

Drift av basverksamheten 4 045 000 kr

Drift av interna projekt 1 520 000 kr

Lärare i lärarutbyte, Stockholms stad 930 000 kr

Besöksledare, mattecoacher (KTH och Stockholms universitet) 2 330 000 kr

Summa personal 13 775 000 kr

lokaler
Laborationslokaler 3 320 000 kr

Kontorslokaler 820 000 kr

Övriga lokaler 150 000 kr

Summa lokaler 4 290 000 kr

Drift

Utrustning 450 000 kr

Förbrukningsmateriel 315 000 kr

Övrigt 490 000 kr

Marknadsföring 360 000 kr

Interna projekt 700 000 kr

Externa projekt, inklusive personal 1 650 000 kr

Summa drift 3 965 000 kr

Summa kostnader 22 030 000 kr

intäkter
Ägare - KTH 5 785 000 kr

Ägare - Stockholms universitet 4 200 000 kr

Stockholm stad 4 200 000 kr

Andra kunder 2 420 000 kr

Sponsorer 1 300 000 kr

Övriga finansiärer interna projekt 2 380 000 kr

Statliga lönebidrag 265 000 kr

Externa projekt 1 640 000 kr

Summa intäkter 22 190 000 kr
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Tack!
Slutligen vill vi tacka för allt stöd vi har fått från våra huvudmän, företag, kommuner och skolor 
med samarbetsavtal och andra samarbetspartners. Tack vare er kan vi fortsätta att möta 
tusentals elever och deras lärare, för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik. 
Tillsammans bidrar vi till en positiv samhällsutveckling och förverkligandet av vår vision. 

Botkyrka kommun,  Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Sundbybergs stad, 

Täby kommun, Upplands Väsby kommun.

Annerstaskolan, Huddinge
Björkebyskolan, Järfälla
Björknässkolan
Broskolan
Centrum för vuxenutveckling, Sigtuna kommun
Consensum vård och hälsogymnasium
Cybergymnasiet, Odenplan
Da Vinciskolan
Farstavikens skola/Kvarnberget
Franska skolan
Fredrikshovs slotts skola
Fredsborgsskolan
Fria Maria Barnskola
Fryshuset gymnasiet
Futuraskolan, Stockholm
Internationella Kunskapsgymnasiet
JENSEN gymnasium södra
Järfälla NT-gymnasium
Klara grundskola
Kristofferskolan
Lunaskolan Östra Gymnasium, Lidingö

Metapontum - Sonja Kovalevsky skolan
Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna
Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Stadshagen
Mälardalens Tekniska Gymnasium
Mälarskolan, Järfälla
Nacka gymnasium
NTI Gymnasiet, Stockholm
Ormstaskolan, Vallentuna
Sjölins gymnasium, Nacka
Stockholms Idrottsgymnasium
Sverigefinska skolan, Botkyrka
Södervikskolan, Upplands Väsby
Thoren Business School
Thoren Innovation School Stockholm
Täby Enskilda Gymnasium
Raoul Wallenbergsskolan, Bromma 
Vittra, Jakobsberg
Vallentuna friskola
Vasastans Montessoriskola
Östra gymnasiet, Huddinge

Våra företagspartners

Skolpartners

Kommunpartners

Samarbetspartner och extern finansiär Våra huvudmän

Partnerskap med Mattecoach

Berzeliusskolan, Danderyds kommun, Fria läroverket, Göteborgs stad, Haninge kommun, 

Katrineholms kommun, Mjölby kommun, Norrköpings kommun, Stockholms stad, Tranemo kommun.


