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Föreståndarens ord
Vi utmanar unga att utforska världen.
Vår vision lanserades i årsskiftet och under 2016 har vi 

haft den som utgångspunkt och ledstjärna i verksam-

heten.  

I centrum av visionen finns naturligtvis de unga. 

Genom att låta barn och ungdomar utforska 

naturvetenskap, teknik och matematik vill vi visa hur 

spännande och viktiga de här ämnena är. Vi utmanar 

genom våra skolprogram och evenemang. Genom 

lärarfortbildningar vill vi ge lärare nya verktyg och ny 

kunskap för att kunna utmana sina elever med.

Vi som utmanar är många. Dels är det alla vi som 

arbetar i verksamheten, som brinner för våra ämnen, för att inspirera och lära ut. Dels är det 

alla vi samverkar med på olika sätt, lärare och pedagoger i skolan, forskare från universiteten, 

och representanter från företag och övriga samarbetspartners. Sist, men definitivt inte minst, är 

det våra fantastiska besöksledare – studenter från KTH och Stockholms universitet som arbetar 

med oss vid sidan av sina studier. 

Året inleddes med ett Edcamp för och av lärare i våra lokaler. Tillsammans med lärare 

arrangerade vi även prova-på-programmeringskvällar, arbetade med aktiviteter för nyanlända 

elever och testade ut nya skolprogram. Forskare inspirerade och berättade om hur de utforskar 

världen, under evenemang som ForskarFredag, på lärarfortbildningar och i samband med att 

gymnasieelever gjorde sina gymnasiearbeten. Företag informerade om varför denna kunskap 

behövs och om framtida karriärmöjligheter i vår företagsutställning, vid olika evenemang och 

vid studiebesök.  

Programmering har varit ett stort fokus i verksamheten under året. Vi har utvecklat en 

lärarfortbildningskurs, startat upp våra prova-på-programmeringskvällar och tagit fram 

elevaktiviteter i programmering.  Lite extra festligt var det då vi invigde modellen av Venus i 

Sweden Solar System i samband med Merkuriuspassagen i maj.

Mycket har skett i våra hus och under olika evenemang och detta var bara ett axplock från året 

som gått.  Om detta och mycket mer kan ni läsa i denna årsrapport. 

Tack för i år och välkomna till ett nytt spännande 2017! 

Cecilia Kozma 
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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 såväl förskolan 

som grundskolan och gymnasiet.

Naturens Hus 
i Bergianska trädgården

Vetenskapens Hus  
vid AlbaNova universitetscentrum
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Gaskromatografi 

Skolprogram i kemi
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Våra 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 i 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 av en besöksledare, 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 har i samarbete med 

aktiva lärare, anpassats till de senaste läroplanerna Lgr11 och Gy11.

Lärarfortbildningar

Vi arrangerar fortbildningar för lärare inom våra fem ämnesområden.  Även aktiviteter 

med ämnesövergripande teman erbjuds. En fortbildningsaktivitet kan variera i omfattning 

från ett par timmar till flera heldagar.

En naturlig länk mot företag

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

Genom samarbeten med företag 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 vara med och utveckla verksamheten. Genom vårt 

Vetenskapliga råd säkerställer vi kvaliteten i verksamheten.
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VISION

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

MISSION
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Vi utmanar unga att utforska världen

Vision och mission
Arbetet med vår vision

Vid årsskiftet lanserades vår vision och vi slutförde ett arbete som pågått sedan 2013. 

Visionen har långsamt fått växa fram och landat i en formulering som alla inblandade nu 

kan ställa sig bakom.

Men det viktigaste ligger framför oss – att hålla vår vision levande! Arbetet med att 

implementera visionen påbörjades under 2016. Vid årsskiftet hölls en workshop för 

den fasta personalen och under vårterminen introducerades visionen även för våra 

besöksledare.

 

VÅRA VÄRDEORD

Våra fyra värdeord ska understryka vår mission och vision.

• Seriöst

• Personligt

• Inspirerande

• Nytänkande

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

lokaler som i mötena med personalen.
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Under ytan 
Skolprogram i biologi
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Våra mål
Vi arbetar målinriktat för att nå skolungdomar med relevant kunskap och 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 geografiskt som ålders- och 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 

karriärvägar.

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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Lärarfortbildningen 
”Digitalt lärande och 

programmering i 
klassrummet.”.

Hanan Alshalabi är grundskollärare 
från Jordanien, och Vivian Malouli 

är matematiklärare från Syrien 
och båda deltog under vår kurs för 

nyanlända på höstlovet.  
Foto: Anna Rut Fridholm
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Invigning av  
planeten Venus i 

Sweden Solar System.



15

Årets höjdpunkter

Programmering i klassrummet
Med stöd av Vinnova genomförde Vetenskapens Hus i samarbete med Stockholms stad 
under året kursen ”Digitalt lärande och programmering i klassrummet”. Sammanlagt 
deltog 30 lärare i två kursomgångar under året. Den första delen av kursen stärkte 
kursdeltagarnas egen kompetens inom programmering, medan termin två fokuserade på 
olika sätt att sprida nyvunnen kunskap genom kollegialt lärande.

– Vi strävar efter att programmering ska bli en naturlig del i klassrummet och att alla 

lärare ska bli bekväma med det, oavsett årskurs och ämnesområde, säger Cecilia Kozma, 

föreståndare på Vetenskapens Hus och kursansvarig.

Bland de pedagogiska programmeringsverktyg som kursen behandlade fanns bland annat 

Blue Bot, Twine, Lego Mindstorms och Scratch. Ett viktigt moment i den första delen av 

utbildningen gick ut på att planera och genomföra ett projekt i klassrummet.

– Nu vill jag gärna påbörja ett arbete i svenskagruppen och titta på läroplanerna för att 

bedöma hur vi kan använda Scratch. Hur kan vi skapa berättelser och utveckla språket? 

Eller rita sprajtar i bildämnet, utbrister Yvonne Littbrand från Sjöstadsskolan som just 

genomfört kursen.

Flera kursdeltagare beskriver att kursen gett många nya perspektiv, fördjupad kunskap 

och drivkraft att jobba vidare på skolan.

– Jag har fått nya vinklingar på ämnet programmering. Jag trodde att det var så himla 

tekniskt, men jag har fått upp ögonen för det viktiga förarbetet, säger Henrik Dahlquist 

från Observatorielundens skola. 

Förutom att kursen behandlade olika pedagogiska verktyg avhandlades även 

grundbegrepp inom programmering såväl som kopplingar till språk, genus och 

teknikämnet.
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Venus. Foto NASA
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– Målet här är inte att skapa superprogrammerare utan målet är att skapa folk som kan 

se mönster och förstår teknik, berättar kursdeltagaren Henrik Dahlquist.

En viktig faktor för att komma igång med programmering i klassrummet är att våga testa 

och känna sig trygg i lärarrollen. Något som kursen har bidragit till.

– Jag har fått ett större självförtroende och känner att jag äger kunskap som jag kan 

vidarebefordra. Jag har vuxit jättemycket som pedagog och kollega just i mötet med våra 

elever. Jag ser deras svårigheter och vi kommer igenom dem och ut på andra sidan, säger 

Yvonne Littbrand.

Kursdeltagarna beskriver också hur utbildningen har gett ett tydligare mandat för vidare 

arbete på skolan. På Observatorielundens skola är arbetet igång.

– Vi har fått kunskap och nycklar för att öppna dörrar. Det har gett så mycket på olika 

plan att få komma till andra rum och föra helt nya samtal på en högre nivå än tidigare. 

Det är nu en naturlig följd att vi utarbetar en övergripande plan för programmering på 

hela skolan och rektorn hejar ju på oss, säger Henrik Dahlquist.

Under hösten har kursdeltagarna och Vetenskapens Hus anordnat prova-på-kvällar för 

fler lärare eftersom intresset har varit stort ute på skolorna.

Återinvigning av planeten Venus
Den 9 maj invigdes en konstnärlig utformning av planeten Venus vid Vetenskapens Hus. 
Installationen är en del av Sweden Solar System.

En klar och solig vårdag invigdes en konstinstallation föreställande planeten Venus 

utanför Vetenskapens Hus. Modellen har gestaltats av konstnären Peter Varhelyi. Den 

är en del av världens största modell av vårt solsystem, Sweden Solar System, som har 

sin utbredning i hela Sverige. Under eftermiddagen berättade Gösta Gahm, professor 

emeritus i astronomi vid Stockholms universitet och en av huvudinitiativtagarna till 

Sweden Solar System, om Sweden Solar System och Svenska Astronomiska Sällskapets 

ordförande Jesper Sollerman invigde modellen.

– Vi är mycket glada och stolta över möjligheten att visa upp och berätta om Venus för 

besökande elever, säger Cecilia Kozma, föreståndare för Vetenskapens Hus.
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Mineraldetektiv 

Skolprogram i geologi (pyrit)
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En tidigare modell av Venus fanns på Observatoriemuseet, men då museets verksamhet 

gick i vila vid slutet av 2013 flyttades den äldre modellen in i Vetenskapens Hus lokaler.

– Vi ville flytta ut installationen i parkmiljö just utanför Vetenskapens Hus entré, så att 

den skulle bli tillgänglig för fler och bättre anpassad till aktiviteter för besökande elever, 

berättar Cecilia.

Modellen har tagits fram med stöd från AlbaNova universitetscentrum, Fysikum och 

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet samt KTH Fysik, KTH Rymdcenter, 

Nordita, Stiftelsen Svenska Astronomiska Sällskapets planetariefond och Vetenskapens 

Hus.

Höstlovskurs för nyanlända elever
Tillsammans med nyanlända lärare fick en liten grupp av nyanlända elever prova på 
skolprogram under höstlovet i november. Vi möter ofta elever med särskilda behov – 
inte minst språkliga. Det här ställer krav på oss och vår verksamhet.

– Vi ser en allt större efterfrågan och ökat behov av att anpassa aktiviteter så att de 

inspirerar och stödjer lärande hos alla besökare, oavsett språkliga förutsättningar, säger 

Cecilia Kozma, föreståndare vid Vetenskapens Hus.

Tillsammans med nyanlända lärare och språkexperter inom Stockholms stad har 

Vetenskapens Hus arbetat med anpassningar och utveckling av skolprogram för att 

kunna möta dessa behov. De nyanlända lärarna är en oerhört viktig resurs i det här 

arbetet.

– De förstår bättre vad eleverna kämpar med just nu, de läser också svenska, säger 

Christofer Andersson, ansvarig för helg- och lovverksamheten på Vetenskapens Hus.

Jawid Latif, en elev från Afghanistan, är egentligen mest intresserad av datorer, men han 

blev positivt överraskad av skolprogrammet i geologi.

– Stenarna var roliga. Men matten också. Och idag 3D-printrar, det har jag aldrig sett 

förut, berättar han.

3D-skrivarna är populära bland flera av eleverna.

– Kolla här, jag är ingenjör! Farida Doostmohammadin håller upp sitt ovala gem som just 

lämnat 3D-printern och visar stolt upp det.
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Under ytan

Mat, miljö och rättvisa

En ek, en bok, en björk

Från råvara till vara

I Linnés fotspår

Tropisk hetta

Trädvandring

Produktdesign med 3D-skrivare

Kriminalteknologi med DNA-sekvensering

Binära tal och koder

Upptäck universum

Fotoelektrisk effekt

Franck-Hertz och Balmerserien

Ljusets hastighet

Strålning: Radonmätning

Väga elektroner

Naturlig matematik

Regnskogsträd eller ökenväxt

Solpaneler Material som skyddar

Gaskromatografi
Elektrondiffraktion

Reaktioner och observationer

Upptäck stjärnhimlen

Mat från hela världen

Mineraldetektiv

Skördetid

Solobservationer

Inspiration: Lasergrottan och supraledning

Upptäck strålning

Internetsäkerhet – spionage och intrång

Bakterieidentifikation

Supraledning

Kodning

Rymdresor

Pollen, frön och frukter

Kärleksliv

Kryptering

Planeter kring främmande solar

Polymerer - jättemolekyler med egenskaper

Talpussel

Färgläggning och omöjliga bevis

Fascinerande växter
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Under ytan

Mat, miljö och rättvisa

Växter till nytta och nöje

Jupiters massa

Cellen

Vindkraft

Grätzelsolceller

Bygga dator

Värme och kyla

Det låter och lyser

Kontinenter på drift

Även solen har fläckar

Istidsspår

Jul i växthuset

Färgläggning

Kosmisk strålning

Strålning: Cesium i svamp

Genetik

Hur långt kan ett frö flyga?

Titta det gror

Växtdetektiv

Solcellens effektivitet

Upptäck ljus: ljusets hastighet och Lasergrottan

Miljövänlig sopsortering

Raketforskare för en dag

Centralrörelse

Undersök toner, besök Lasergrottan

Material- och elektrokemi

Upptäck ljus, linser och färger

Upptäck vårt solsystem

Skapa din egen robot
Kryptering och hemliga meddelanden

Jupiters massa

John Conways Trassel

Tavelproblemet

Taveltopologi

Tur i solsystemet - mellanlandning på Venus

Hilberts hotell och mängders kardinalitet

Energiomvandlingar
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Verksamheten 2016
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, forskare från KTH och Stockholms universitet eller företag. 

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 närmare 80 000 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 strax över 22 000 besökare träffade oss genom olika 

projekt och evenemang. 800 lärare deltog i fortbildningar och informationsträffar, 23 

elever i årskurs 8 gjorde sin prao hos oss och 80 gymnasielever arbetade med sina 

gymnasiearbeten med handledning av vår personal. 843 barn och ungdomar deltog i våra 

helg- och sommaraktiviteter, på sin fritid.

Skolprogrammet ”Under ytan”.
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Verksamheten 2016
Utveckling av skolprogram

Vi utvecklar kontinuerligt vårt utbud av skolprogram i samråd med lärare och ämnes-
expertis från universiteten eller näringslivet. Alla skolprogram anpassas till de gällande 
läroplanerna Lgr11 och Gy11. Följande skolprogram togs fram eller vidareutvecklades 
under 2016:  

  Biologi

  Växter till nytta och nöje, utomhus  åk F-9 och gymnasiet

  Växter till nytta och nöje, i växthus  åk F-9 och gymnasiet

  Fysik

  Tur i solsystemet – mellanlandning på Venus  åk 4-6

  Kemi 

  Polymerer – jättemolekyler med egenskaper  åk 7-9

  Material- och elektrokemi    åk 7-9

  Material- och elektrokemi    gymnasiet

  Matematik

  Talpussel     åk 4-6

  Binära tal och koder     åk 4-6

  Teknik

  Lean produkttillverkning    åk 7-9 och gymnasiet

  Programmering med Blue Bot   åk 1-3 

  Programmering med Blue Bot   åk 4-6

Material från skolprogrammet ”Material- och elektrokemi för gymnasiet”.
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Blomsterjakt och växtbingo 
Lärarfortbildning
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Biologi

• Från frö till frö , med NTA (naturvetenskap och teknik för alla), två tillfällen  

(åk 4-6)

• Djupdykning i dammen, med Länsstyrelsen (åk F-3)

• Blomsterjakt och växtbingo, med Länsstyrelsen (åk 1-3)

• Saffran, ingefära och kakao (åk F-9 och gymn.)

• Jul i växthuset (åk F-9 och gymn.)

  

Fysik

• Mästarklasser i partikelfysik, med Stockholms universitet (gymn.)

• Tjernobyl 30 år, med KTH (åk 7-9 och gymn.) 

• Lärardag på Gröna Lund, med Stockholms stad, Gröna Lund och Nationellt 

resurscentrum för fysik

• Kretsar kring el, med NTA (åk 1-6)

Ämnesövergripande

• Informationsträffar för lärare och annan skolpersonal (sex tillfällen)

• Edcamp i Vetenskapens Hus, med Stockholms stad

• Prova-på-dag i Vetenskapens Hus

• Idrott i NV-undervisningen, med Science on Stage (åk 7-9 och gymn.)

Matematik

• 6 inspirationsföredrag under Pi-dagen, med SMC (åk 7-9 och gymn.)

• Mönster och algebra, med NTA (åk 4-6)

• Talpussel, för lärare från Adolf Fredriks musikklasser (åk 4-6)

Teknik

• Digitalt lärande (16 tillfälle), med Stockholms stad och stöd från Vinnova (åk F-9)

• Prova-på-programmering, (fem tillfällen), med Stockholms stad och stöd från 

Vinnova (åk F-9)

• Introduktion till Lego-programmering och FLL (åk F-9)

• Teachers try science, med IBM (åk F-9)

• 3D-skrivare och CAD, för CL-studenter vid KTH och Stockholms universitet

Verksamheten 2016
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 flera dagar och ofta i samarbete med andra aktörer. Följande 
genomfördes under året:

Kemi

• Kriminalteknik i skolan (åk 7-9 och gymn.)

• Kromatografi, med stöd från Stiftelsen Bengt Lundqvists minne (gymn.)
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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 gymnasiearbeten kring olika teman. Under året påbörjade 
89 elever sina projekt.

Detta är en utmärkt plattform för samverkan med såväl våra huvudmän som 

företag. Under höstlovet arrangerade ämnesgrupperna i fysik, kemi och matematik 

”Vetenskapens Hus Science Camp”. Ett 50-tal elever samlades då och arbetade 

koncentrerat med laborativa inslag under ledning av personal från Vetenskapens Hus, 

KTH och Stockholms universitet. Arbeten med följande teman erbjöds respektive 

påbörjades under året:

Fysik

• Radioaktivitet (9 elever)

• Kosmisk strålning, i samarbete med KTH (18 elever)

• Handledning av individuella övriga projekt (10 elever)

Kemi

• Grätzelsolceller, i samarbete med KTH (15 elever)

• Allelopati, distanshandledning vid Blackebergs gymnasium (2 elever)

• PCR, distanshandledning vid Östra Real (2 elever)

Matematik

• Grafteori, i samarbete med Stockholms universitet (13 elever)

• Kryptering (5 elever)

Teknik

• Internetsäkerhet (3 elever)

• Ung företagsamhet (UF) (3 elever)
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Evenemang med skolan som främsta målgrupp 

Astropartikelfysik för mellanstadiet

Under våren 2016 utlyste Vetenskapens Hus, i samarbete med KTH Fysik, avdelningen 

för partikel- och astropartikelfysik, en tävling för mellanstadieelever. De tävlande fick 

bidra med något som skulle färdas med röntgenteleskopet PoGO+, som under sommaren 

skickades upp med en ballong till 40 000 meters höjd. Vinnare blev klass 5 från 

Sattajärvi skola i Pajala som skickade med brev med positiva tankar om varandra, och 

Nea Alas Gustafsson från Vallåsskolan i Halmstad som skickade all klassens ilska för att 

på så sätt få det lugnare i klassen.

Digitalt lärande och programmering i klassrummet

Under året erbjöds lärarfortbildningen ”Digitalt lärande och programmering i 

klassrummet”, som är ett utbildningsprojekt med stöd från Vinnova, i samarbete 

med Stockholms stad. Målsättningen är att programmering ska bli en naturlig del i 

klassrummet och att lärarna ska kunna använda programmering som ett arbetssätt 

för olika åldrar och oavsett ämnesområde. Under året deltog 30 lärare med olika 

ämneskompetens från både grundskolan och gymnasiet.

Lärarfortbildningen ”Digitalt lärande och programmering i klassrummet”.
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Dome of Visions

Under året ordnades spännande aktiviteter i form av utställningar, debatter, seminarier 

och konstnärliga evenemang i Dome of Visions vid KTH. Byggnaden utmanar och 

inspirerar till nytänkande när vi utvecklar framtidens hållbara städer och samhällen. 

Vetenskapens Hus hade tillgång till Dome of Visions under en vecka och då fick 

högstadie- och gymnasiegrupper laborera med våra värmekameror. Även Sommarkurs 

för tjejer hade moment i byggnaden. Dome of Visions drivs 2015-2017 i samverkan 

mellan NCC samt KTH med samarbetspartners.

Edutainmentdag på Gröna Lund

Edutaintmentdagarna är ett evenemang på Gröna Lund då högstadie- och gymnasie-

elever får möjlighet att upptäcka och utforska fysiken och tekniken bland några av 

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

resurscentrum för fysik, Stockholms stad och Vetenskapens Hus. 2016 genomfördes 

två dagar, en för högstadieelever och en för gymnasieelever. Inför Edutainmentdagarna 

anordnades en lärardag på Gröna Lund och tre informationsträffar för lärare genomfördes 

på Vetenskapens Hus.

Vilka krafter verkar på kroppen när man åker slänggungan är en av många frågor  
under Edutainmentdagarna på Gröna Lund.
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Fascinerande växters dag

För att få upp skolelevernas ögon för hur häftiga och viktiga växter är så anordnade 

Naturens Hus en temadag med fokus på just fascinerande växter. Besökande skolklasser 

fick se allt från Victorianäckrosens enorma blad till sommarmalörten som använts för att 

behandla malaria, vilket även uppmärksammades med Nobelpriset 2015.

First Lego League

First Lego League (FLL) är en internationell forsknings- 

och tekniktävling för elever i åk 4-9 som i år engagerade 

mer än 28 000 lag över hela världen. I arbetet ingår att 

fördjupa sig inom ett tema, formulera och forska kring ett 

relaterat problem, lösa uppgifter kring konstruktioner av en 

Lego-robot samt programmera denna och marknadsföra 

problemlösningen. Årets tema var ”Animal Allies” och deltagarna fördjupade sig i 

hur människor och djur samverkar och kan ha nytta av varandra. Vetenskapens Hus 

arrangerade och ansvarade för den regionala turneringen, med 31 deltagande lag, som 

hölls i kårhuset på KTH.

First Lego League är en populär forsknings- och tekniktävling för åk 4-9. 
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ForskarFredag

ForskarFredag är en del av det europeiska projektet 

”Researchers’ Night” och genomförs årligen den sista 

fredagen i september runt om i Europa. I Sverige var 

31 orter med och bidrog med olika aktiviteter. ForskarFredag Stockholm 2016 hade sin 

huvudarena på Debaser Medis vid Medborgarplatsen, men aktiviteter ordnades även 

på Vetenskapens Hus, AlbaNova universitetscentrum och SciLifeLab. 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. 

Geologins dag med pollenfokus

Tillsammans med forskare från Stockholms universitet samt en läkare från Karolinska 

Institutet anordnade vi en dag för skolklasser med föreläsning och ett antal workshops. Vi 

undersökte pollen ur både ett biologiskt och ett geologiskt perspektiv. 

Forskare möter förbokade skolklasser och allmänheten under ForskarFredag på Debaser, Medborgarplatsen.
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Gymnasienoden

KTH:s Gymnasienod arbetar med att öka och underlätta samverkan mellan KTH och 

gymnasieskolan. Vetenskapens Hus har ett nära samarbete med Gymnasienoden kring 

bland annat gymnasiearbeten och lärarfortbildningar. Under 2016 genomfördes den 

första upplagan av ”Vid Forskningsfronten”, en lärarfortbildningsserie i afterwork-format.

Jul i växthuset

Vi medverkade vid planering och anpassning av julutställningens utformning för vår 

skolundervisning. Under tre söndagar guidade våra besöksledare besökare genom 

julutställningens svenska och exotiska julväxter i Edvard Andersons växthus i Bergianska 

trädgården.

Klimatvecka

Tillsammans med forskare vid Bert Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms 

universitet genomfördes en klimatvecka i maj. Det gjordes experiment i Naturens 

Hus och bjöds på en interaktiv vetenskapsteater med ett klimattåg i Geohuset på 

Stockholms universitet. Bolincentret för klimatforskning drivs av ett flertal institutioner 

vid Stockholms universitet i samarbete med KTH och SMHI.

Den uppskattade utställningen ”Jul i växthuset” i Edvard Andersons växthus i Bergianska trädgården.
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Cesium i svamp 
Skolprogram i fysik
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KulTur i skolan

KulTur är en app som syftar till att lyfta svenskt kulturarv och göra det mer lättillgängligt 

för barn och unga. Den ska användas i skolans undervisning för att på ett roligt och 

underhållande sätt sprida kunskap om Sveriges historia och våra kulturarvsplatser. Under 

våren deltog vi i arbetet med att ta fram frågor för Bergianska trädgårdens medverkan 

med anpassning till målgruppen mellanstadieelever.

Lise Meitnerdagarna

I samarbete med Stockholms universitet och fysikersamfundet, arrangerades Lise 

Meitnerdagarna för andra gången i Stockholm. Dagarnas syfte är att stimulera gymnasie-

elevers 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 av forskare från 

universitet och näringsliv samt utföra fysikaliska experiment vid Vetenskapens Hus. De 

deltagande eleverna kom från gymnasieskolor runt om i landet.

Mattecoach på nätet

Under 2016 erbjöds elever i grundskola och gymnasium hjälp med 

matematik via webben. Matematiklärarstudenter vid bland annat KTH 

och Stockholms universitet, som utbildats i coaching och e-lärande, 

chattade matematik med ungdomar under vardagskvällar. Totalt 

genomfördes i Sverige cirka 7 700 konversationer under året varav  

2 800 i Stockholm.

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 och andra universitet.

Pedagogik i Nationalstadsparken

Projektet Pedagogik i Nationalstadsparken, som genomfördes tillsammans med 

Länsstyrelsen och Bergianska trädgården, syftade till att visa hur Nationalstadsparken 

kan vara en pedagogisk resurs i skolors undervisning. Vetenskapens Hus bidrog med 

att utarbeta aktiviteter, pedagogiskt material och handledningar. Två fortbildningar 

genomfördes för att öka aktiviteternas användbarhet för lärare. 
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Evenemang i matematik 
Pi-dagen den 14 mars

Foto: Mia Borgelin
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Pi-dagen

Sedan 2014 arrangerar Vetenskapens Hus matematiska 

aktiviteter på Pi-dagen. Evenemanget sker i samarbete med 

Stockholms matematikcentrum (SMC), KTH, Stockholms 

universitet och Mattecoach. Under 2016 deltog omkring 800 

skolungdomar och lärare i aktiviteter som populärvetenskapliga 

föredrag, skolprogram, tävlingar och utställning. Föreläsningar, 

tävlingar och utställning hölls i AlbaNova universitetscentrum och i Vetenskapens Hus 

ordnades skolprogram och Mattecoach informerade om sin verksamhet.

Prova-på-programmering

Under fem kvällar bjöds lärare in att prova olika verktyg för programmering i skolan. 

Aktiviteterna leddes av lärare från Stockholms stad som hade deltagit i fortbildningen 

Digitalt Lärande och programmering i klassrummet. Syftet med kvällarna var att 

sprida programmeringskompetens genom att låta lärare prova på och få ta del av en 

programmeringsaktivitet som de själva kan ta med tillbaka till klassrummet. Teman för 

träffarna var Analog programmering, Blue-Bots, Scratch och Twine. 

Science Camp

Under Science Camp, på höstlovet, fick gymnasieelever möjlighet att jobba intensivt 

med sina gymnasiearbeten. Vetenskapens Hus erbjöd handledning inom ett antal teman 

såsom radioaktivitet (fysik), Grätzelsolceller (kemi) och grafteori (matematik).

Science on Stage

Under året rekryterades genom ansökningsförfarande, 

lärare till Science on Stage festivalen i Debrecen, Ungern, 

2017. Festivalen ska engagera och stimulera lärare inom 

det naturvetenskapliga området. Vetenskapens Hus ingår i 

ledningsgruppen för Science on Stage EU, som bidrar till ökad 

samverkan mellan lärarna i Europa. 
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Regionfinal 

Teknikåttan på KTH
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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 att 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. 

Ett av de väl genomtänkta tävlingsbidragen i Teknikåttan med tema pariserhjul.
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Övriga evenemang

Astronomins dag och natt

Astronomins dag och natt arrangerades för femte året i samarbete med Institutionen 

för astronomi vid Stockholms universitet. Dagen koordineras 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 liksom universums 

födelse och död, samtidigt som det erbjöds prova-på-aktiviteter för alla åldrar.

Creations

Under 2016 deltog Vetenskapens Hus i Horizon 

2020-projektet Creations, ett EU-projekt som 

handlar om att kombinera naturvetenskap och 

konst i olika former, för att skapa engagerande 

skolundervisning. Totalt deltog 16 partners från tio olika länder i Europa. Vetenskapens 

Hus utvecklade och testade ut ett nytt skolprogram för mellanstadiet där konst 

och vetenskap kombineras genom att modellen av planeten Venus, i konstverket 

Sweden Solar System, används för att belysa olika vetenskapliga begrepp. Ett annat 

projekt, i samarbete med Institutionen för astropartikelfysik vid KTH, var en tävling 

för mellanstadieelever. De tävlande fick bidra med något som skulle färdas med 

röntgenteleskopet PoGO+, som under sommaren skickades med en ballong till 40 000 

meters höjd. Projektet Creations kommer att fortsätta under 2017. 

40 000 meter upp i atmosfären skickades röntgenteleskopet PoGO+ med en ballong stor som Globen.
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Experimentyra på Nobelmuseet

Nobelmuseet ordnade en heldag för barn och ungdomar med en mängd experiment, 

laborationer och föreläsningar. Vetenskapens Hus organiserade och handledde 

programmering av robotar. Vi förevisade autonoma robotar, ritade och tävlade med så 

kallade Blue-Bots och höll tre workshops där barn fick lära sig att programmera Lego-

robotar.

Edcamp

Under en eftermiddag anordnades ett Edcamp på Vetenskapens Hus av och för 

lärare från Stockholms stad. Under konferensen träffades lärare i grundskolan inom 

naturvetenskap, teknik och matematik för att utbyta erfarenheter, bli inspirerade, 

nätverka och mingla med andra likasinnande. Lärarnas kunskap och nyfikenhet 

utgjorde grunden för de ämnen som lyftes under kvällen. Konferensen inleddes med 

en inspirationsföreläsning om feedback av Alva Appelgren från Institutet för klinisk 

neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Hjärnfestivalen

Brain Awareness Week (BAW) är en global kampanj med syfte att öka allmänhetens 

medvetenhet om hjärnforskning. 2016 ordnades evenemanget för första gången i 

Sverige under namnet Hjärnfestivalen. Arrangemanget pågick under fem dagar och 

Vetenskapens Hus deltog tillsammans med hjärnforskare på Karolinska Institutet med 

aktiviteter i den öppna utställningsdelen.

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. Bland annat höll Naturens Hus visningar på temat 

Växterna är ditt lördagsgodis och de yngre besökarna kunde pressa växter att ta med sig 

hem.
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Trassel 

Skolprogram i matematik
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Invigning av Venus och Merkuriuspassage

Under året placerades en konstnärlig utformning av planeten Venus vid Vetenskapens 

Hus. Modellen hade utformats av konstnären Peter Varhelyi med stöd från AlbaNova 

universitetscentrum, Fysikum och Institutionen för Astronomi Stockholms universitet, 

KTH Fysik, KTH Rymdcenter, Nordita, Stiftelsen Svenska astronomiska sällskapets 

planetariefond och Vetenskapens Hus. Installationen är en del av Sweden Solar System, 

världens största skalenliga modell av solsystemet. I samband med invigningen kunde 

besökare även observera Merkuriuspassagen med hjälp av våra teleskop och annan 

utrustning.

Julkalender

Som ett pilotprojekt testades under december ett arbetssätt för att ta fram en enkel 

julkalender via YouTube och sociala medier med syfte att öka intresset för våra ämnen. 

I Naturens Hus fanns också en fysisk julkalender, som visade på växternas betydelse för 

vårt julfirande.

Ljusfest

Naturens Hus och Bergianska trädgården deltog i evenemanget ”Ljusfest runt 

Brunnsviken” i november. Naturens Hus höll i visningar och rullade bivaxljus med 

besökande barn. 

Prova-på-dag och Öppet Hus

Vi startade höstterminen 2016 med en prova-på-dag och Öppet Hus vid två olika 

tillfällen, då lärare gavs möjligheten att testa våra aktiviteter. Vi visade exempelvis upp 

skolprogram som handlar om robotprogrammering och rymdresor under prova-på-

dagen. Under Öppet Hus höll alla laboratorier öppet där ett smörgåsbord av aktiviteter 

och utrustning visades upp. 

Rymdforskarskola och astronomiläger för barn

Under sommaren medverkade Vetenskapens Hus i en rymdforskarskola och ett 

astronomiläger som arrangerades av Astronomisk ungdom. Forskarskolan riktade sig till 

gymnasieelever och astronomilägret till barn i åldrarna 8-12 år.

SEE-mässan

SEE-mässan (Scandinavian Electronics Event) är en tvådagars mässa i Kista för 

elektronikbranschen och andra inbjudna. Vetenskapens Hus deltog i en monter och 

gav utställare, besökare och inbjudna lärare, elever samt studie- och yrkesvägledare 

information om vår verksamhet och de möjligheter som erbjuds hos oss.
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Cellen 
Skolprogram i biologi
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SETT-mässan

SETT (Scandinavian Educational Technology Transformation) är Skandinaviens största 

mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Mötesplatsen handlar 

om inspiration, ökad nyfikenhet och kunskap kring hur nya sätt att arbeta leder till högre 

måluppfyllelse i skolan. Vetenskapens Hus deltog tillsammans med Stockholms stad i en 

monter och hade föreläsningar om verksamheten.

Skola + Museum = Sant

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

gemensamt organiserad och vänder sig till alla som arbetar inom förskola, grundskola 

och gymnasium. I år ägde mässan rum i Tensta konsthall. Vetenskapens Hus visade, 

tillsammans med ett 50-tal andra museer och kulturinstitutioner, upp sin verksamhet för 

500 lärare.

Skolforum

Skolforum är en av Nordens största mötesplatser för lärare, skolledare och skolutveckling. 

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

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

monter där vi visade upp utvalda delar av våra skolprogram, en stor gemensam yta där vi 

hade en 3D-skrivare gående och workshops som genomfördes för förinbokade besökare.

En av våra workshops på Skolforum i Älvsjö.
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SYV-dag med naturvetenskap och teknik

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

som arrangeras av Vetenskapens Hus, KTH, Stockholms universitet och inbjudna 

företag. Temat för dagen var ojämn könsfördelning på högskola och i arbetslivet. 

Företagen berättade om hur de arbetar för att uppnå könsjämna arbetsgrupper och 

varför det är viktigt. KTH genomförde tillsammans med deltagarna en workshop på 

temat om varför sned könsfördelning uppstår och Naturvetarförbundet tillsammans med 

Teknikföretagen visade statistik på könsfördelningen inom olika yrken. Ett 80-tal studie- 

och yrkesvägledare deltog.

Teklafestivalen

Teknikfestivalen TEKLA riktar sig till flickor i åldrarna 11-18 år (2016 även för gymnasiet) 

och arrangeras av KTH i samarbete med artisten Robyn. Under dagen fick deltagarna 

möjlighet att prova på olika aktiviteter, som att testa 3D-skrivare och delta i workshops 

anordnade av bland annat Vetenskapens Hus.

Utställningen Unga Forskare

I Utställningen Unga Forskare får gymnasieelever möjligheten att visa upp sitt 

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

KTH och Stockholms universitet. Den regionala deltävlingen i Stockholmsregionen ägde 

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. 

Teklafestivalen för flickor i samarbete med artisten Robyn.
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Universitetsverksamhet

Kurser på universitetsnivå

De flesta kurser som vi ansvarar för eller medverkar i riktar sig till lärarstudenter på KTH 

eller Stockholms universitet.

2016 ansvarade vi för kurserna:

• LT1003, Vetenskap, Teknik och Lärande, 11 hp, kurs inom lärarutbildningen, 

Civilingenjör- och Lärarprogrammet, KTH

• LV117U, Undervisning genom experiment och laborationer, 3 hp, besöksledarutbildning 

Vetenskapens Hus

• LV118U, Grundläggande nätcoachning, 2 hp, kurs för Mattecoacher Vetenskapens Hus 

2016 medverkade vi i kurserna:

• BB1050 Bioteknik 6,0 hp, kurs inom Civilingenjörsutbildning i teknisk kemi, KTH

• KH1223 Bioteknik 7,5 hp, kurs inom Högskoleingenjörsutbildning i kemiteknik, KTH

• SH2402, Astrofysik (laborationsmoment), 6 hp

• UM3101, Teknik och teknikdidaktik, 7,5 hp

• UM3102, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 I, 15 hp

• UM3103, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II, 15 hp, ”UM”-kurser inom 

Lärarutbildningen, Stockholms universitet

• UMU216, Teknik för lärare i årskurs 1-3, 7,5 hp, Lärarlyftskurs, Stockholms universitet

• LL219U, Teknik för lärare åk 7-9, 7,5 hp, Lärarlyftskurs, KTH

Examensarbeten

Under året har Vetenskapens Hus medverkat i handledningen av följande examens-

arbeten: ”Intresseväckande matematik – utveckling av laboration inom topologi vid 

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

Stockholms universitet (matematik). ”Lean i klassrummet”, av Mario Cagatay och Mikael 

Brink, i samarbete med KTH, Stockholms universitet och Scania (teknik).

Forskning

Under 2016 fortsatte det projekt som påbörjades under 2014 om åttondeklassers 

förståelse för naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar, baserat på tävlings-

resultat från Teknikåttan. En artikel kommer att publiceras i NorDiNa. Ett praktiknära 

forskningsprojekt om digitala verktyg i skolprogrammet ”Musikens matematik” 

redovisades och ett nytt startades om Mattecoach på nätet, vid ECE-skolan, KTH.
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Verksamheten 2016

Växtdetektiv 
Skolprogram i biologi
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Verksamheten 2016
Övrig pedagogisk verksamhet
Vår verksamhet riktar sig till skolor och erbjuder ett utbud som kompletterar deras 
egen undervisning. På helger och lov erbjuder vi dessutom ett antal olika kurser för 
barn och unga, som på sin fritid vill fördjupa sitt intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. 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. 2016 deltog totalt 570 barn och ungdomar på kurserna.

Sommarkurs för tjejer

Sommarkursen syftar till att öka flickors intresse för naturvetenskap, teknik och 

matematik. Kursen riktar sig till flickor i åldrarna 11-14 år och erbjuds kostnadsfritt 

under två veckor av sommarlovet. 2016 deltog 202 tjejer på kursen. Kursen sponsrades 

sommaren 2016 av FLIR, ICES, Scania och Institutionen för biokemi och biofysik vid 

Stockholms universitet.

Upptäckarkurs på Naturens Hus

I upptäckarkursen är deltagarna i åldrarna 6-9 år. Kursen går på helger och ger bland 

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

sig in i mineralens spännande värld. 2016 deltog 51 barn på kursen.

Höstlovskurs för nyanlända

Vi möter ofta elever med särskilda behov, inte minst språkligt. Det här ställer krav på 

oss och vår verksamhet. Därför påbörjades under året ett projekt med att anpassa 

skolprogram för dessa behov. Tillsammans med nyanlända lärare fick en liten grupp av 

nyanlända elever prova på skolprogram under höstlovsveckan. 2016 deltog 20 elever på 

kursen. Projektet samordnades med Stockholms stad.
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Kvalitetsarbete och 
pedagogisk utveckling
Under 2016 har kvaliteten fortsatt 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 träffades ett par gånger för att ge återkoppling till och bidra till 

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

besitter ämneskompetens inom våra fem ämnesområden (biologi, fysik, kemi, matematik 

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

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

ämneskunskaper för 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 ämnes-

planer är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar. 

Lärarna i vårt Referenslärarråd ger oss återkoppling i utvecklingsarbetet. Under årets 

träffar med referenslärarrådet diskuterade vi bland annat hur vi kan bidra till och 

komplettera skolans undervisning inom hållbar utveckling.

Utvecklingslärare

Under våren fortsatte samarbetet med två utvecklingslärare från Stockholms stad, 

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

undersökande arbete för Vetenskapens Hus i 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 till utbildning genom regelbundna 

pedagogiska inspirationsmöten. Vid behov har personalen även erbjudits externa kurser 

för att stärka kompetens inom relevant område. Vetenskapens Hus samverkar även 

kontinuerligt med andra liknande verksamheter genom studiebesök och prova-på-

aktiviteter. Två av personalen deltog på årets Ecsite konferens i Graz i Österrike. Där 

deltog vi i en workshop om ”Wow-effects versus real science – different approaches 

for science hands-on workshops”, och presenterade våra gymnasiearbeten i kosmisk 

strålning.

Besöksledarkurs

Under året utvecklade vi ytterligare vår poänggivande besöksledarkurs, som blir  

obligatorisk från och med 2017. Våra besöksledare har under året också fått 

kompetensutveckling i samband med möten en gång per termin.

Arbetsmiljö 

Våra skolprogram riskbedöms kontinuerligt och utvecklas med 

avseende på hälsa och miljö. Skyddsronder och brandtillsyn 

av lokalerna genomförs löpande. Vår lokalgrupp arbetar även 

med frågor som rör arbetsmiljön. Under året hölls flera möten 

och workshops med personal och arkitekter inför flytten till 

nya Albano och då behandlades bland annat frågor som rör 

arbetsmiljön.

Miljöarbete

Vetenskapens Hus tillhör administrativt ECE-skolan vid KTH och är därigenom 

miljöcertifierat enligt ISO 1400. Vid 2016 års miljörevision nådde ECE-skolan ett mycket 

bra resultat med få mindre avvikelser och inga avvikelser av allvarligare karaktär. Under 

året avsatte Vetenskapens Hus 10% av en heltidstjänst för miljöarbete inom hela ECE-

skolan. All fast personal i Vetenskapens Hus har genomgått KTH:s miljöutbildning. 
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Kommunikation och 
marknadsföring
Kommunikationsgruppen har ansvar för helheten i kommunikationsarbetet genom 
att samordna, utveckla och följa upp den dagliga verksamheten internt och externt. 
Gruppen strävar efter att tillsammans med IT-gruppen stödja personalen i intern och 
extern kommunikation. Kommunikationsgruppen verkar för att synliggöra verksamheten 
bland annat via mässor, trycksaker och genom digitala kanaler. En stor del av 
kommunikations- och marknadsföringsarbetet läggs också på att vårda varumärket, 
utveckla och synliggöra vår värdegrund samt att vårda samarbetspartners.

Under 2016 arbetade kommunikationsgruppen huvudsakligen med:

• 17 nyhetsbrev till drygt 3 000 prenumeranter,

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

• ett blogginlägg/vecka på Pedagog Stockholms bloggportal,

• publicering av den grafiska manualen på intranät,

• implementering av projektverktyg,

• utveckling av struktur på hemsida,

• utveckling av bokningsprocessen för besökare tillsammans med IT-gruppen,

• inbjudningar till lärarfortbildningar (trycksaker och digitalt material),

• produktion av digital julkalender som pilotprojekt inför 2017, i form av korta 

 naturvetenskapliga inspirationsfilmer.

Löpande avtalsarbete, bland annat:

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

 kommun i länet),

• avtalsskrivning, nya partners (en kommun och fem 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, 
teknik och matematik. 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 

ICES och FLIR var våra företagspartners under 2016, 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 AstraZenecas och Scanias stöd till ForskarFredag 

och deltagande i arrangemang för studie- och yrkesvägledare. Scania stödde även 

Sommarkurs för tjejer och utveckling av nya skolprogram i teknikämnet. FLIR stödde 

utvecklingen av skolprogram i fysik och Midroc stödde Mattecoach.

Under året anordnades föredrag och rundvandringar i forskarmiljöer vid AlbaNova och 

SciLifeLab i samarbete med Bioteknik på KTH. Aktiviteterna riktade sig bland annat 

till gymnasielever som besökte ForskarFredag. I samarbete med SMC (Stockholms 

Matematikcentrum) anordnades Pi-dagen i Vetenskapens Hus. SMC bidrog med 

finansiering av förbrukningsmaterial och rekrytering av aktiva matematikforskare från 

KTH och Stockholms universitet inför dagen.

I samarbete med Tekniska museet, Riksdagens demokratiprojekt och Skansen arbetade 

vi under året för att nå besökare utanför regionen. Samarbetet syftar till att erbjuda 

skolungdom specialbesök under en eller fler dagar.
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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 2016 arbetade 89 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 arbetade deltid hos oss under 2015-2016.

Besöksledare och personal på en av de regelbundna besöksledarträffarna i Vetenskapens Hus.

Alexander Wiorek, besöksledare i kemi

— Jag heter Alex och är besöksledare i kemi på Vetenskapens 

Hus. Jag studerar till civilingenjör i kemi på KTH där jag 

fördjupar mig i design av medicin och material. Ända 

sedan barnsben har jag haft ett brinnande intresse för 

naturvetenskap och teknik, vilket till slut har lett in mig på 

kemi. På Vetenskapens Hus håller jag bland annat i passen 

Material- och Elektrokemi och Grätzelsolceller. 

Ann Franzén, ansvarig Naturens Hus 

— Jag ansvarar för verksamheten i Naturens Hus. Tidigare 

har jag bland annat arbetat som forskare i skogsgenetik på 

SLU, verksamhetsledare på Studiefrämjandet, projektledare i 

Uppsala kommun och som informatör i Bergianska trädgården. 

När jag inte jobbar brukar jag slappna av genom att inte göra 

något eller att röja sly, hugga träd, njuta av god mat och dryck 

samt att kura skymning tillsammans med nära och kära och 

många ljus. Ann Franzén 
ansvarig Naturens Hus

Två profiler ur personalen

Alexander Wiorek 
besöksledare i kemi
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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 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 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. På Vetenskapens Hus arbetar jag med 

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.”

Oliver Krüger

”Jag är doktorand vid Stockholms universitet i matematik sedan 

2014. Min forskning är i kombinatorik och Ramseyteori. Jag 

studerar framförallt en abstrakt form av nätverk som kallas för 

grafer. Under läsåret 2016/17 handleder jag gymnasieelever som 

gör projektarbete i matematik vid Vetenskapens Hus. Jag har 

en stark passion för matematiken och tycker det är roligt att få 

andra att upptäcka den.”

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.”

Olga Bylund, 
doktorand i fysik

Nejla Erdal, 
doktorand i kemi

Katharina Radermacher, 
doktorand i matematik

Oliver Krüger, 
doktorand i matematik
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Personalgruppen 2016
Christofer Andersson  ansvarig barn- och helgkurser

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

Helena Edin    koordinator och administratör

Ewa Erixson-Carlqvist   nationell samordnare Teknikåttan, projektledare

Charlotte Flodin   utvecklingsledare grön biologi

Ann Franzén    ämnesansvarig grön biologi

    avdelningsföreståndare Naturens Hus, biologi

Magnus Frölid   tekniker

Elin Gawell   utvecklingsledare matematik

Freddy Grip   bitr. utvecklingsledare matematik och fysik

Sven-Gunnar Hjort   tekniker

Annica Hofberg   ämnesansvarig teknik, verksamhetsledare Mattecoach

Andrea Holmgren  utvecklingslärare Stockholms stad

Cecilia Kozma    föreståndare

Johan Lundberg   projektledare

Niklas Lundström  utvecklingslärare Stockholms stad

Tanja Nymark    ämnesansvarig fysik, projektledare Teknikåttan

Elin Ottergren   ämnesansvarig matematik, kommunikatör

Jonatan Pipping   IT-utvecklare

Jonas Tidström    utvecklingsledare teknik, projektledare First Lego League

Henrik Åkerstedt   bitr. utvecklingsledare fysik

Stefan Åminneborg   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

Föredragande:

Cecilia Kozma  Vetenskapens Hus

Vetenskapligt råd
Per Anderhag  FoU-samordnare i nv/tk, lektor, Stockholms stad

Christer Fuglesang astronaut och professor, partikelfysik, KTH

Göran Grimvall  professor emeritus, teoretisk fysik, KTH

Karim Hamza  universitetslektor, studierektor, MND, Stockholms universitet 

Markus Hidell  universitetslektor, docent, informations- och  

   kommunikationsteknik, KTH

Sven Hovmöller  professor, nanoporösa material, MMK, Stockholms universitet

Kerstin Jon-And  professor, partikelfysik, Stockholms universitet

Malin Kylander  universitetslektor, Institutionen för geologiska vetenskaper, 

   Stockholms universitet

Johan Lind  docent, zoologi, Stockholms universitet

Svante Linusson  professor, matematik, KTH, föreståndare SMC

Sara Naumann  universitetsadjunkt, kemi, KTH

Magnus Näslund  universitetslektor, astronomi, Stockholms universitet

Jesús Piqueras  universitetslektor, MND, Stockholms universitet

Catarina Rydin  professor Bergianus, föreståndare Bergianska trädgården

Inga-Britt Skogh  professor emeritus, teknikdidaktik, KTH

Stefan Ståhl  professor, bioteknik, KTH

Gunilla Svensson  professor, meteorologi, Stockholms universitet

Attila Szabo  FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad 

   lärare/forskare, MND, Stockholms universitet
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Värme och kyla 
Skolprogram i fysik
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Referenslärarråd
Helena Breine  Abrahamsbergsskolan

Margareta Hynge Adolf Fredriks musikklasser

Andrea Holmgren Blommensbergsskolan

Lars Gråsjö   Danderyds gymnasieum

Daniel Bengtsson Engelbrektsskolan

Sanna Wettergren Engelbrektsskolan

Inga Maj Edin  Franska skolan

Susanna Lundh  Husbygårdsskolan

Tor Liljegren   Jensen gymnasium södra

Helena Lexander  Johan Movingers Gymnasium

Satu Koskela  Kvarnbergsskolan/Värmdö

Conny Marstad  Kärrtorps gymnasium

Andreas Eklind  Mälardalens Tekniska gymnasium

Niklas Lundström Nacka gymnasium

Rasmus Neideman Norra real

Jennie Mattsson  Norrvikens skola

Annelie Hulkko  NTI Gymnasiet Stockholm

Anders Erixon  Riksäpplet (en del av Fredrika Bremer-gymnasierna 

   i Haninge kommun)

Bengt Aarflot  Skytteholmsskolan

Malin Lagerström Södermalmsskolan

Daniel Dufåker  Södra Latin

Åsa Forslin Aronsson Tullinge gymnasium

Henni Mahboubi  Ursviksskolan, Sundbyberg

Per Moen  Ursviksskolan, Sundbyberg

Malin Folin  Viktor Rydbergs gymnasium

Anneli Pehrsson  Åsö Grundskola

Helena Lennholm Åva gymnasium

Lena Lacopie  Åva gymnasium

Per Tiselius  Ängskolan



58

Programmering med Blue Bots 
Skolprogram i teknik
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Skola Ämnesområde Antal elever Besöksekvivalenter*

Förskola NO/matematik 59 5

Grundskola Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 25 998 2015

varav Biologi 8 335 663

Fysik 7 884 604

Kemi 1 826 138

Matematik 3 838 302

Teknik 4 115 308

Gymnasium Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 13 521 1 190

varav Biologi 3 056 272

Fysik 5 427 461

Kemi 3 118 313

Matematik 505 47

Teknik 1 415 97

DELSUMMA 39 578 3 210

kurSer för barn och unga Aktiviteter Antal deltagare Unika individer Besöksekvivalenter*

Helgkurs 6–12 år 2 988 487 216

Helgkurs 13-15 år 589 83 45

Sommarkurs för tjejer 2 020 202 200

Upptäckarkurs 153 51 12

Höstlovskurs för nyanlända 25 20 4

DELSUMMA 5 775 843 477

* En besöksekvivalent motsvarar en grupp (upp till 16 elever) som utför aktivitet upp till 120 minuter.

Besöksstatistik
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Projekt/event Aktiviteter Antal deltagare

Astronomins dag och natt 185

Edutainmentdagar på Gröna Lund 5 750

En dag för studie- och yrkesvägledare 80

First Lego League 750

ForskarFredag Stockholm 4 500

Future Friday med Unga Forskare 1 000

Hjärnfestivalen 100

Invigning Venus och Merkusiuspassage 100

Julglögg med pyssel 60

Mästarklasser i partikelfysik 50

Pi-dagen 800

SEE-mässan 1 500

SETT-mässan 1 500

Skola + Museum = Sant 500

Skolforum 1 000

Tekla-festivalen 32

Teknikåttan 4 500

DELSUMMA 22 407

övrigt KTH/SU undervisning 6 000

Utbildning besöksledare / mattecoacher 110

Studiebesök / infomöten / externa möten 1 450

Lärarträffar; information/aktiviteter 70

Lärarfortbildningar 737

Mattecoach 2 800

DELSUMMA 11 167

TOTALT 78 927

Besöksstatistik
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Kalla fakta - glasstillverkning 
Helgkurs
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Ekonomi
Kostnader och intäkter
Omsättningen för 2016 var 21 765 000 kr. Största kostnaden var personal, som stod 

för 13,5 Mkr (inklusive timanställda besöksledare). Hyreskostnaden var 4,4 Mkr och 

driftskostnaden 1,1 Mkr. Kostnaderna för diverse projekt var 2,8 Mkr.

Personal
Ledning, administration, marknadsföring 2 705 000 kr

Utvecklingsarbete 2 255 000 kr

Drift av basverksamheten 4 055 000 kr

Drift av interna projekt 1 490 000 kr

Lärare i lärarutbyte, Stockholms stad 330 000 kr

Besöksledare, mattecoacher 2 655 000 kr

Summa personal 13 490 000 kr

lokaler
Laborationslokaler 3 430 000 kr

Kontorslokaler 815 000 kr

Övriga lokaler 155 000 kr

Summa lokaler 4 400 000 kr

Drift

Utrustning 290 000 kr

Förbrukningsmateriel 305 000 kr

Övrigt 325 000 kr

Marknadsföring 140 000 kr

Interna projekt 1 100 000 kr

Externa projekt, inklusive personal 1 715 000 kr

Summa drift 3 875 000 kr

Summa kostnader 21 765 000 kr

intäkter
Ägare - KTH 5 815 000 kr

Ägare - Stockholms universitet 4 200 000 kr

Stockholm stad 4 200 000 kr

Andra kunder 2 430 000 kr

Sponsorer 1 300 000 kr

Övriga finansiärer interna projekt 2 050 000 kr

Statliga lönebidrag 305 000 kr

Externa projekt 1 660 000 kr

Summa intäkter 21 960 000 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, Haninge kommun, Lidingö stad, Sundbybergs stad, 

Täby kommun, Upplands Väsby kommun.

Annerstaskolan, Huddinge
Björkebyskolan, Järfälla
Björknässkolan, Nacka
Broskolan, Upplands Bro
Centrum för vuxenutveckling
Consensum vård & hälsogymnasium, Stockholm
Da Vinciskolan, Nacka
Engelska skolan Norra, Stockholm
Farstavikens skola, Värmdö
Framstegsskolan, Stockholm
Franska skolan, Stockholm
Fredsborgsskolan, Österåker
Fria Maria Barnskola, Stockholm
Fryshuset gymnasiet, Stockholm
Futuraskolan, Stockholm
Internationella Kunskapsgymnasiet, Stockholm
JENSEN gymnasium södra, Stockholm
Järfälla gymnasium NT, Järfälla
Klara grundskola, Stockholm
Klara Norra gymnasium, Stockholm
Kristofferskolan, Stockholm

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

Våra företagspartners

Skolpartners

Kommunpartners

Samarbetspartner och extern finansiär Våra huvudmän

Partnerskap med Mattecoach

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

Linköpings kommun, Mjölby kommun, Norrköpings kommun, Stockholms stad, Tranemo kommun, 

Täby kommun.


