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Programmera ett trafikljus 

Skolprogram i teknik
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Föreståndarens ord
Under 2017 har vi fyllt våra hus till brädden. Elever 

från grundskola och gymnasium har genomfört 

skolprogram, barn och ungdomar har deltagit i våra 

helg- och lovkurser, vi har medverkat i ett 20-tal 

evenemang runtom i Stockholm och mött cirka 900 

lärare i olika lärarfortbildningar.

Under året har vi haft ett särkskilt fokus på 

programmering och digitalt lärande i våra aktiviteter. 

Bland annat har lärare och elever fått prova på 

aktiviteter med teman som ”Internetsäkerhet”, ”Binära 

tal och koder”, ”Programmera till Blue-Bots och 

Scratch” och ”Programmera ett trafikljus”.

Ett par andra höjdpunkter under året har varit arbetet med att språkanpassa några av våra 

aktiviteter och vårt deltagande i Klimatfestivalen - ett initiativ med syftet att visa ungdomar 

möjliga lösningar för en hållbar utveckling. Det har med andra ord varit ett intensivt år där vi 

tillsammans med olika samarbetspartners utmanat unga att utforska världen.

2017 har också varit ett år då vi stannat upp lite för eftertanke, reflektion och framåtblick. I 

början av året utvärderades vår verksamhet för perioden 2013-2016. Rapporten överlämnades 

till våra ägare, KTH och Stockholms universitet, och låg sedan till grund för beslut om att 

permanenta verksamheten.

Vi blickade också framåt och arbetade fram en verksamhetsplan för de kommande tre åren. De 

senaste åren har verksamheten ökat kraftigt, från att vi 2013 mötte nästan 50 000 ungdomar, 

lärare och allmänhet, till 2017 då motsvarande siffra var cirka 80 000. Den stora ökningen 

ställer höga krav på innehåll och kompetens. Hur kan vi jobba framåt för att öka kvaliteten i 

verksamheten ytterligare och göra skillnad för så många som möjligt? Ett arbete vi vill göra i 

samverkan med lärare, forskare, företag och andra samarbetspartners. Vi ser fram emot att 

arbeta vidare med dessa utmaningar även 2018.

Jag tackar för i år och önska er välkomna till ett nytt spännande 2018!

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, teknik och matematik på 

riktigt.

Våra huvudmän

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

externa finansiär, tar även en aktiv del i verksamheten. 

Målsättning

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

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

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

studier och yrkesval.

Våra hus

Vetenskapens Hus har två olika undervisningsmiljöer belägna ett par kilometer ifrån 

varandra. I universitetsmiljön vid AlbaNova universitetscentrum har vi laboratorier där vi 

arbetar med alla de naturvetenskapliga ämnena, teknik och matematik. I Naturens Hus i 

Bergianska trädgården, den botaniska trädgården med växthus, har vi fokus på den gröna 

biologin, geologi och frågor som rör hållbar utveckling.

Naturens Hus 
i Bergianska trädgården

Vetenskapens Hus  
vid AlbaNova universitetscentrum
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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 

som utvecklas tillsammans med forskare och pedagoger. Innehållet i programmen kan 

variera från att eleverna bekantar sig med dammens småkryp till att de tillverkar egna 

solceller. Besökarna möts av en besöksledare som är en student vid KTH eller Stockholms 

universitet.

Vi följer läroplanerna

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

skolundervisningen. Verksamheten baseras delvis på önskemål från de kommuner och 

skolor som ingått avtal med oss men också på didaktisk forskning och synpunkter från 

våra råd, som består av såväl lärare som forskare. 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

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

näringsliv. Genom samarbeten med företag hoppas vi 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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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 ägare 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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Binära tal och koder...  
 

...ger djupare  
förståelse för hur  
en dator fungerar  

matematiskt.

Sweden Solar System... 
  

...åskådliggör olika  
vetenskapliga  

begrepp.

Klimatfestivalen... 
 

...vill minska 
 klimatångesten och  

visa på lösningar.
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Några av årets 
höjdpunkter

Permanentad verksamhet
Under året genomfördes en utvärdering av vår verksamhet för perioden 2013-2016. 

Med denna som grund beslutade ägarna, KTH och Stockholms universitet, att stödet till 

Vetenskapens Hus permanentas.

Internetsäkerhet och binära tal
Under året fattade regeringen ett beslut om att skolor ska stärka elevers digitala 

kompetens. Som följd skrivs skolans styrdokument om och kommer från och med 1 

juli 2018 att innehålla fler moment som berör digitalisering. Vetenskapens Hus har 

under flera år arbetat aktivt med att skapa kompletterande verksamhet som kan 

stötta skolorna i detta arbete, t ex genom att erbjuda lärarfortbildningar inom digitalt 

lärande och programmering. Under 2017 intensifierades arbetet med aktiviteter inom 

programmering och digitalisering. Några av alla de skolprogram vi erbjuder på temat 

är ”Internetsäkerhet” inom teknik och ”Binära tal och koder” inom matematik. Båda är 

exempel på ordinarie aktiviteter som under året har utvecklats för att möta skolornas 

behov av kompetensutveckling och inspiration inom temat programmering och 

digitalisering.

Konst och vetenskap i Sweden 
Solar System
Under 2017 deltog Vetenskapens Hus i Horizon 2020-projektet CREATIONS, som 

handlar om att använda konst i olika former, för att skapa engagerande skolundervisning. 

Som del av projektet utvecklade vi ett nytt skolprogram för högstadiet. I detta 

skolprogram kombineras konst och vetenskap genom att Sweden Solar System används 

för att belysa olika vetenskapliga begrepp.
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”Under Klimatfestivalen lär vi oss att med 3D-skrivaren kan man 

skriva ut nästan vad som helst!

Just denna skriver ut i majsplast vilket är en klimatvänligare plast än 

den som produceras från fossil råolja. 

Om du tröttnar på det du skrivit ut i vår 3D-skrivare kan du återvinna 

plasten och skriva ut något helt annat - både resurseffektivt och 

miljövänligt!”

Foto: Niklas Björling
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Språkanpassningar av våra 
skolprogram
Under året inleddes ett arbete med språkanpassningar av våra skolprogram. Varje 

ämnesgrupp arbetade med ett par olika skolprogram för att utveckla och förtydliga 

innehållet med avseende på språk. En grupp av lärare följde och utvärderade arbetet. 

Flera grupper av nyanlända elever togs under året emot i dessa skolprogram.

Bolincentrets Klimatfestival
I maj var Vetenskapens Hus med och arrangerade Bolincentrets Klimatfestival – ett 
initiativ som syftar till att minska klimatångesten hos barn och visa på lösningar för en 
hållbar utveckling globalt.

 

Problemen är många och forskare inom fältet är frustrerade över att forskningsresultat 

kring klimatkrisen inte kommer samhället till del i tillräckligt hög utsträckning. Under 

Klimatfestivalen deltog 1 300 elever som fick möjlighet att möta forskare som är 

verksamma på universiteten.  

 

– Jag skulle önska att man hade tätare samarbete mellan myndigheter, beslutsfattare och 

forskare, säger Nina Kirschner, polarforskare vid Stockholms universitet i en intervju med 

SVT.  

 

Med Klimatfestivalen vill arrangörerna och alla forskare som deltar bidra till detta. 

Naturens Hus utvecklade under året elevaktiviteten ”KliMAT” med fokus på mat, klimat 

och miljö.  

 

– Besökarna fick fråga sig hur vi kan odla mat på klimatsmarta sätt. Detta följdes 

upp med en aktivitet där elever fick testa sig fram till en klimatsmart måltid, berättar 

Charlotte Flodin, som ansvarar för miljö och hållbar utveckling vid Vetenskapens Hus. 

 

KliMAT vidareutvecklas under 2018 med en lärarfortbildning som finansieras av 

FORMAS, och en lärarhandledning och ett klimat-kit att arbeta med i skolorna tas fram. 
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Förnybart och smart med LEGO 
Sommarkurs för tjejer
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Forskning för fler teknik- 
intresserade tjejer
Under året undersökte vi, inom ramen för KTH:s praktiknära forskningsprojekt, hur vi 
kan bli bättre på att inkludera tjejer i teknikundervisningen. Under hösten observerades 
ett antal elevgrupper som genomförde skolprogrammet ”Programmera en robot” i 
Vetenskapens Hus.  

 

Det behövs fler kvinnor inom teknikämnet. Andelen kvinnliga studenter vid KTH har ökat 

de senaste åren, men fortfarande utgör de endast en tredjedel av studenterna (2017). 

 

–  Det här är siffror som vi gärna vill ändra på – inom en snar framtid hoppas vi på att det 

finns fler kvinnor inom teknikämnet, säger Cecilia Kozma, föreståndare vid Vetenskapens 

Hus. 

 

Det är inte bara den låga andelen kvinnor inom teknikområdet som är ett problem. Även 

attityder till naturvetenskap och teknik skiljer sig mellan flickor och pojkar. Detta visas 

bland annat i ROSE-studien (The Relevance of Science Education), en stor studie med 

syfte att undersöka attityder och motivation till att studera naturvetenskap och teknik 

bland 15-åringar från över 40 länder. 

 

”Programmera en robot” är ett skolprogram som utvecklats i Vetenskapens Hus och som, 

när studien inleddes, tog upp bl.a. fordonstillverkning och rymdresor som exempel på 

tillämpningar av robotteknik. Något som enligt ROSE främst intresserar pojkar.  

 

–  Vi valde att istället ge exempel från sjukvård, sanering av giftigt avfall och inventering 

av frukt för att väcka intresse hos både flickor och pojkar, berättar Jonas Tidström, 

utvecklare inom teknikämnet vid Vetenskapens Hus. 

 

Den nya infallsvinkeln observerades för att undersöka förändringar i intresset bland 

tjejer i årskurserna 7-9. Dessutom valde forskningsgruppen att presentera en kvinnlig 

förebild, världens första dataprogrammerare matematikern Ada Lovelace, när 

programmeringsämnet presenterades. 

 

– Det var jättekul för det kändes verkligen som att de köpte de nya tillämpningarna. 

Och jag tror att de inspirerades! säger Klara Djurberg som handleder elevgrupper i 

Vetenskapens Hus vid sidan av sina studier vid KTH, och som undervisade grupperna 

som observerades i forskningsprojektet.
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I Linnés fotspår

Tropisk hetta

Kriminalteknologi med DNA-sekvensering

Binära tal och koder

Upptäck universum

Strålning: Radonmätning

Väg elektroner

Naturlig matematik

Spelmatematik

Solpaneler

Material som skyddar

Reaktioner och observationer

Skördetid

Upptäck strålning

Bakterieidentifikation

Bosonjakt

Pollen, frön och frukter

Kärleksliv

Planeter kring främmande solar

Polymerer - jättemolekyler med egenskaper

Färgläggning och omöjliga bevis

Fascinerande växter

Växter till nytta och nöje

Cellen

Vindkraft

Grätzelsolceller

Istidsspår

Jul i växthuset

Genetik

Miljövänlig sopsortering

Upptäck ljus med linser och färger

Programmera ett trafikljus

Jupiters massa

Talpussel
Hilberts hotell och mängders kardinalitet

Energiomvandlingar
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En ek, en bok, en björk

Från råvara till vara

Trädvandring

Produktdesign med 3D-skrivare

Optimera och producera

Fotoelektrisk effekt

Franck-Hertz och Balmerserien

Regnskogsträd eller ökenväxt

Gaskromatografi

Elektrondiffraktion

Upptäck stjärnhimlen

Mat från hela världen

Mineraldetektiv

Inspiration: Lasergrottan och supraledning

Solobservationer

Internetsäkerhet – spionage och intrång

Supraledning
Rymdresor

Kryptering

Hilberts hotell

Solen - vår närmsta stjärna

Bygga dator

Värme och kyla

Det låter och lyser

Kontinenter på drift

Strålning: Cesium i svamp

Hur långt kan ett frö flyga?

Titta det gror

Växtdetektiv

Solcellens effektivitet

Centralrörelse

Undersök toner, vandra i Lasergrottan

Material- och elektrokemiUpptäck vårt solsystem

Programmera en robot

Trassel

Tur i solsystemet - mellanlandning på Venus
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Verksamheten 2017
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 och forskare från KTH och Stockholms universitet eller 

företag.

Verksamheten i siffror 

Under året som gick träffade vi 80 000 elever, lärare och andra besökare, som på olika 

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

våra skolprogram och strax över 26 000 besökare träffade oss genom olika projekt och 

evenemang. Drygt 900 lärare deltog i fortbildningar, 19 elever i åk 8 gjorde sin prao 

hos oss och 86 gymnasielever påbörjade sitt gymnasiearbete, med handledning av vår 

personal. 754 barn och ungdomar deltog i våra helg- och sommaraktiviteter.

Skolprogrammet ”Under ytan”
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Verksamheten 2017
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. Under året lade vi extra fokus på språkanpassning. Följande 
skolprogram togs fram eller vidareutvecklades under 2017:  

  Biologi

  I Linnés fotspår   engelsk version  åk F-9

  Kärleksliv   engelsk version   åk 7-9 och gymnasiet

  Mat miljö och rättvisa  engelsk version  åk 7-9 och gymnasiet

  Mat miljö och rättvisa  språkanpassning  åk 7-9 och gymnasiet

  Mineraldetektiv   språkanpassning  åk F-9 och gymnasiet

  Växter till nytta och nöje  engelsk version  åk F-9 och gymnasiet

  Fysik

  Bosonjakt   nytt   gymnasiet

  Solen - vår närmsta stjärna nytt   åk 7-9

  Värme och kyla   språkanpassning  åk 7-9

  Kemi 

  Reaktioner och observationer  språkanpassning  åk 7-9

  Matematik

  Färgläggning   språkanpassning  åk 7-9 och gymnasiet

  Spelmatematik   nytt   åk 4-9

  Talpussel   språkanpassning  åk 4-6

  Teknik

  Internetsäkerhet  nytt   åk 7-9 och gymnasiet

  Optimera och producera  nytt   åk 7-9 och gymnasiet

  Produktdesign med 3D-skrivare språkanpassning  åk 7-9 och gymnasiet

  Programmera ett trafikljus nytt   åk 7-9 och gymnasiet
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Biologi 

Djupdykning i dammen, med Lidingö stad (åk F-3) 

Från frö till frö, med NTA (nv och teknik för alla), 2 tillfällen (åk 4-6) 

Flyga, flyta, fastna (åk F-6) 

Regnskogsträd eller ökenväxt - vad växter var och varför? med Språkcentrum, 

Stockholms stad (åk F-9 och gymn.) 

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

  

Fysik 

Astronomi och konst i skolan, med Sundbybergs stad (åk F-9 och gymn.) 

Kretsar kring el, med NTA (åk 1-6) 

Mästarklasser i partikelfysik, med KTH och Stockholms universitet (gymn.) 

Magnetism med Pi och Powerbollarna, med bNosy (åk F-3) 

Rymdteknologi - bygg och programmera, med Nordic ESERO och Rymdstyrelsen  

(åk 7-9 och gymn.) 

Rymdteknologi i skolan (åk 7-9 och gymn.)  

Värme och kyla - fokus nyanlända, Grimstaskolan och Rålambshovsskolan  

(åk 7-9)

Matematik 

Inspirationsföredrag under Pi-dagen, med SMC (åk 7-9 och gymn.) 

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

Programmering och matematik, med Sundbyberg (åk 7-9) 

Talpussel - fokus nyanlända, Grimstaskolan och Rålambshovsskolan (åk 7-9)

Verksamheten 2017
Lärarfortbildningar under året

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 

Cellen i undervisningen (åk 7-9 och gymn.) 

Kemi med draken Berta, med IKEM, 2 tillfällen (åk F-3) 

Reaktioner och observationer - fokus nyanlända, Grimstaskolan och  

Rålambshovsskolan (åk 7-9)
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Ämnesövergripande fortbildningar och träffar 

Informationsträffar för lärare och annan skolpersonal, 8 tillfällen 

Inspirationsträffar med Hands-on Science, 4 tillfällen 

Lärardag på Gröna Lund, med NRFC, Gröna Lund och Stockholms stad

Teknik 

Digitalt lärande och programmering i klassrummet - programmeringskompetens i 

klassrummet, 12 tillfällen (åk F-9)  

Digitalt lärande och programmering i klassrummet - spridning av programmerings-

kunskap genom kollegialt lärande, 4 tillfällen (åk F-9) 

Stadshushackets Lärarspår - Upptäck Scratch! med Stockholms stad och  

Kodcentrum (åk 4-9) 

Prova-på-programmering, 9 tillfällen (åk F-9) 

Programmering, med Internetstiftelsen, 2 tillfällen (åk F-9) 

Scratch! (åk F-9) 

3D-design - fokus nyanlända, Grimstaskolan och Rålambshovsskolan (åk 7-9)

Verksamheten 2017

  

”För min elevgrupp var besöket 
lagom svårt, de var ganska 
fokuserade under hela passet, 
vilket kändes bra!”

  ”Väldigt duktiga studenter!”

  ”Eleverna tyckte att 
besöket var för kort, 
de hade önskat 
längre tid.”

  
”Mycket bra lärare. 
Pedagogiskt upplagt, 
bra med små jordglober 
för att illustrera 
klimatzoner.”  

”Trevlig utflykt med kunnig 
personal. Bra att man 
kunde kombinera två besök 
samtidigt eftersom restiden 
är ganska lång.”
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Gymnasieprojekt i kemi
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Gymnasiearbeten 

Elever som genomför sitt gymnasiearbete i Vetenskapens Hus ges en unik möjlighet 
att fördjupa sig inom ett ämnesområde och en utmärkt förberedelse inför framtida 
universitetsstudier. Under året har denna verksamhet expanderat och vi koordinerar 

gymnasiearbeten kring olika teman. Under året påbörjade 86 elever sina projekt. Detta 

är en utmärkt plattform för samverkan med såväl våra ägare som företag. Arbeten med 

följande teman erbjöds respektive påbörjades under året:

Fysik

• Kosmisk strålning, i samarbete med KTH  

(45 elever som avslutade projekt under vt17, 27 som påbörjade projekt under ht17).

• Astrobiologi och exoplaneter i samarbete med Stockholms universitet  

(15 elever påbörjade projekt under ht17).

• Handledning av individuella övriga projekt  

(3 elever påbörjade projekt under vt17 och 10 under ht17).

Kemi

• Allelopati (17 elever)

Matematik

• Grafteori, i samarbete med Stockholms universitet  

(13 elever avslutade projekt under vt17).

• Dynamiska system och kaos, i samarbete med KTH  

(14 elever påbörjade projekt under ht17).

Radonmätning
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Evenemang med skolan som främsta målgrupp 

Bolincentrets Klimatfestival

Klimatveckan har från 2017 expanderat och heter nu Bolincentrets Klimatfestival. 

Klimatfestivalen är lösningsorienterad och undersöker tillsammans med besökarna 

hur klimatförändringarna kan avläsas, förstås och hanteras. Festivalen lockade många 

skolklasser till hands-on-aktiviteter och föreläsningar. Bolincentret för klimatforskning, 

vid Stockholms universitet, är huvudarrangör av festivalen i nära samverkan med 

Vetenskapens Hus. 

Edutainmentdag på Gröna Lund

Edutaintmentdagarna är ett evenemang på Gröna Lund då skolelever får möjlighet att 

upptäcka och utforska fysik och teknik bland några av parkens attraktioner. Det är ett 

samarbetsprojekt mellan Gröna Lund, Nationellt resurscentrum för fysik, Stockholms 

stad och Vetenskapens Hus. 2017 genomfördes fyra dagar, två för högstadieelever, 

en för gymnasieelever och en för både högstadie- och gymnasieelever. Inför 

Edutainmentdagarna anordnades också en lärardag på Gröna Lund.

FIRST LEGO League

FIRST LEGO League (FLL) är en internationell forsknings- 

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

fler än 35 000 lag över hela världen. I arbetet ingår att de 

deltagande eleverna fördjupar sig inom ett tema, formulerar 

och forskar kring ett relaterat problem, löser uppgifter kring 

konstruktioner av en Lego-robot samt programmerar denna 

och marknadsför problemlösningen. Årets tema var ”Hydro 

dynamics” och deltagarna fördjupade sig i problem och möjligheter med vatten och 

vattensystem och hur dessa kan utnyttjas på smarta sätt. Vetenskapens Hus arrangerade 

och ansvarade för den regionala turneringen, med 28 deltagande lag, som hölls i kårhuset 

på KTH.
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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. 2017 var 28 

orter i Sverige med och bidrog med olika aktiviteter. ForskarFredag Stockholm 2017 

hade sin huvudarena på AlbaNova universitetscentrum och i Vetenskapens Hus, men 

aktiviteter genomfördes även på SciLifeLab och Friskis & Svettis. 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

Årets evenemang hade pollen som tema. Tillsammans med forskare från Stockholms 

universitet och personal från Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet 

anordnades en dag för skolklasser med föreläsning och ett antal workshops. Besökande 

elevgrupper undersökte pollen både ur ett geologiskt och ett biologiskt perspektiv och 

deltog i diskussioner om pollenallergi.

Lise Meitner-dagarna

I samarbete med Stockholms universitet och fysikersamfundet arrangerades Lise 

Meitnerdagarna i Stockholm. Evenemangets 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 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 2017 erbjöds elever i grundskolan och gymnasiet 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 6 700 konversationer under året, varav  

cirka 2 300 i Stockholm.



28

Pi-dagen 



29

Verksamheten 2017
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 analyseras 

forskningsdata från ATLAS-detektorn vid CERN. Detta år fick 50 elever under en heldag 

delta i 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.

Pi-dagen

Sedan 2014 arrangerar Vetenskapens Hus matematiska 

aktiviteter på Pi-dagen. Evenemanget genomförs i samarbete 

med Stockholms matematikcentrum (SMC), KTH, Stockholms 

universitet och Mattecoach. Under 2017 tog vi emot 560 

elever samt deras lärare. Utbudet av aktiviteter bestod av 

populärvetenskapliga föredrag, Vetenskapens Hus skolprogram, Stockholms Matteklubb 

och en matematisk utställning. Utöver aktiviteterna bjöds besökarna på ”pi-zza” och hade 

möjlighet att delta i olika matematiska tävlingar.

Science on Stage

Under året rekryterades 5 lärare till Science on Stage-

festivalen i Debrecen, Ungern. Festivalen syftar till att 

engagera och stimulera lärare inom det naturvetenskapliga 

området. Vetenskapens Hus ingår i ledningsgruppen för 

Science on Stage EU, som bidrar till ökad samverkan mellan lärare i Europa.

Stadshushackets Lärarspår i Blå Hallen
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jättemolekyler med egenskaper 

Skolprogram i kemi
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Stadshushackets Lärarspår

Under Stadshushacket fick hundratals femteklassare tillsammans med lärare och  

fritidspersonal prova på programmering under en eftermiddag i Stadshuset. 

Vetenskapens Hus deltog i lärarspåret och höll en workshop i Gyllene Salen för lärare och 

pedagoger där de fick prova på att programmera Scratch. Stadshushacket anordnades av 

Stockholms stad i samarbete med Kodcentrum. 

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, stimulera fantasi, kreativitet och 

uppfinningsförmåga samt 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. Vi bidrar även till 

frågekonstruktionen på nationell nivå. Under 2017 publicerades en forskningsartikel 

baserad på resultat från Teknikåttan, med författare från Vetenskapens Hus och KTH. 

(www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/2607)

Klassuppgift under tävlingen Teknikåttan på KTH
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naturvetenskap och konst 

Lärarfortbildning
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Övriga evenemang

Astronomins dag och natt

Astronomins dag och natt arrangerades 2017 för sjätte året i samarbete med 

institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Dagen koordineras av Svenska 

astronomiska sällskapet, med aktiviteter på 35 orter runt om i Sverige. I Vetenskapens 

Hus kunde besökarna lyssna till föreläsningar om solen, supernovor och svarta hål, 

samtidigt som det erbjöds prova-på-aktiviteter för alla åldrar.

Creations

Under 2017 deltog Vetenskapens Hus i Horizon 

2020-projektet Creations, ett EU-projekt som 

handlar om att kombinera naturvetenskap och 

konst i olika former, för att utveckla engagerande 

skolundervisning. Totalt deltog 16 partners från 10 olika länder i Europa. Under året 

erbjöd Vetenskapens Hus två skolprogram, aktiviteter under helg- och sommarkurser 

samt lärarfortbildningar där astronomi och rymden kombinerades med konst i olika 

former. I aktiviteterna användes bland annat konstverket Sweden Solar System för att 

belysa olika vetenskapliga begrepp och fördjupa elevers förståelse av solen, Venus, vår 

plats i solsystemet såväl som olika rymdfenomen. Projektet Creations fortsätter under 

2018.

Höstfest i Bergianska trädgården

Bergianska trädgårdens Höstfest anordnas årligen för allmänheten och då möter 

man Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister samt många av 

Stockholmstraktens trädgårdssällskap. Vetenskapens Hus avdelning Naturens Hus deltog 

med pedagogiska aktiviteter för barn. Bland annat hölls visningar på temat ”Växterna är 

ditt lördagsgodis”. Det gavs även möjlighet att pressa växter och ta med dem hem.

Stockholms Kulturfestival

Vi deltog i Stockholms Kulturfestival, som anordnades för allmänheten på Norrbro 

tillsammans med Stockholms stad och många andra aktörer. Förbipasserande bjöds in i 

ett experimenttält där man fick pröva på olika roliga aktiviteter. Vetenskapens Hus bidrog 

med ett antal hands-on-aktiviteter.
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March for Science

March for Science är ett initiativ från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för 

vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Under 

en dag i april anordnades manifestationer i mer än 600 städer runt om i världen. I 

Stockholm samordnades aktiviteterna av Vetenskap & Allmänhet. Vetenskapens Hus 

deltog genom ett antal prova-på-aktiviteter på Medborgarplatsen i Stockholm.

Naturvetarnas arbetsmarknadsdag

Varje år anordnas naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag i Aula Magna 

och på Matematiska institutionen i Kräftriket. Vetenskapens Hus deltar årligen och 2017 

mötte vi studenter inom matematik, fysik och astronomi. Studenterna som besöker 

arbetsmarknadsdagen läser från grundnivå till forskarnivå och vårt syfte med medverkan 

är att informera om oss och rekrytera nya besöksledare till vår verksamhet.

Rymdforskarskola och astronomiläger för barn

Under sommaren medverkade Vetenskapens Hus i en rymdforskarskola för 

gymnasieelever och i ett läger med tema astronomi för barn i åldrarna 8-12 år. 

Aktiviteterna arrangerades av Astronomisk ungdom och genomfördes med stöd från 

personal vid Vetenskapens Hus.

SETT-mässan

SETT-mässan (Scandinavian Educational Technology Transformation) är Skandinaviens 

största mässa och konferens inom det moderna och innovativa lärandet. Syftet är att 

inspirera samt öka 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 informerade och visade upp delar ur verksamhetens aktiviteter.

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 på Armémuseum. Vetenskapens Hus visade, 

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

600 lärare.
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Skolforum

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

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

På mässan deltar årligen ett stort antal utställare och Vetenskapens Hus deltog i år med 

en monter där utvalda delar av våra skolprogram visades upp och förbokade workshops 

genomfördes.

SYV-dag - Lite mer om programmering och klimat

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

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

Även lärare i sällskap med SYV var i år inbjudna. Teman för dagen var ”Programmering” 

och ”Klimat”. Vetenskapens Hus genomförde en workshop där deltagarna fick pröva på 

att programmera Blue Bots.

Teklafestivalen

Teknikfestivalen TEKLA riktar sig till tjejer i åldrarna 11-15 år och arrangeras av KTH i  

samarbete med partnerföretag och artisten Robyn. Under årets festivaldag fick 

deltagarna möjlighet att prova på olika workshops. Exempelvis fick de välja mellan att 

jobba med 3D-skrivare, lösa problem med robotar, isolera proteiner eller skapa digital 

musik med programmering. Vetenskapens Hus anordnade två workshops samt hands-

on-aktiviteter.

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 ägde rum på Stockholms universitet 

och anordnades av Förbundet Unga forskare, Stockholms universitet och Vetenskapens 

Hus. Juryn valde ut 12 projekt bland de 40 som tagits sig till semifinalen.  De 12 utvalda 

gick vidare till rikstävlingen på Tekniska museet.

Öppet hus med glöggmingel

Under en kväll i december höll vi vårt hus vid AlbaNova öppet för samarbetspartners, 

kollegor, ägare, lärare och skolledare från våra avtalsskolor. Kvällen bestod i glöggmingel 

och prova-på-aktiviteter inom våra fem ämnesområden.
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Universitetsverksamhet

Kurser på universitetsnivå

Vetenskapens Hus ansvarar för och medverkar i ett antal kurser på högskolenivå.

2017 gav vi kurserna:

• LT1022, Vetenskap, Teknik och Lärande, 11 hp, kurs inom lärarutbildningen, 

Civilingenjör- och Lärarprogrammet, KTH.

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

besöksledarutbildning i Vetenskapens Hus.

• LV118U, Grundläggande nätcoachning, 2 hp, kurs för Mattecoacher i  

Vetenskapens Hus. 

2017 medverkade vi i kurser vid KTH och Stockholms universitet:

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

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

• LL219U, Teknik för lärare åk 7-9, 7.5 hp

• SH2402, Astrofysik (laborationsmoment), 6 hp

• SH1003, Introduktion till astronomi för ingenjörer, 7.5 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

• UMK310, Ungdomars utveckling och lärande i naturvetenskap och teknik, 6 hp

Examensarbeten

Under året har Vetenskapens Hus medverkat i handledningen av följande 

examensarbeten: 

”Situationellt intresse i klassrummet – hur elever arbetar med och upplever ett 

undervisningsmaterial inom fysik som är baserat på situationellt intresse”, av Andreas 

Mårtensson och David Wadelius, i samarbete med KTH och Stockholms universitet. 

”Utformning av teknikklassrum som främjar projektbaserad undervisning”, av Malin 

Seller och Erika Hellquist, i samarbete med KTH, Stockholms universitet och Vallentuna 

kommun.
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Forskning

Åttondeklassares förståelse för teknik och naturvetenskap

Under 2017 avslutades det projekt som påbörjades under 2014 om åttondeklassares 

förståelse för naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar baserat på tävlings-

resultaten från Teknikåttan. ”The role of ‘Teknikåttan’– a competition aimed at increasing 

interest in science and technology for grade 8 students, NorDiNa, vol 13, nr 2 (2017)”. 

(www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/2607)

Lärarfortbildningar för Skolverket

Vetenskapens Hus deltog i en forskargrupp vid Stockholms universitet som tog fram en 

lärarfortbildningsmodul för Skolverket. Modulen heter Naturvetenskapens karaktär och 

finns publicerad på Skolverkets hemsida. (https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2-

natur/Gymnasieskola/509-Naturvetenskapens-karaktar-arbetssatt)

Slutrapport för TALES-projektet

TALES-projektet är ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet, inom 

naturvetenskapens ämnesdidaktiska fält. Under året rapporterades om TALES-projektet 

genom rapporten ”Who Owns the Content and Who Runs the Risk? Dynamics of 

Teacher Change in Teacher-Researcher Collaboration,  Res Sci Educ, 2017”. (https://doi.

org/10.1007/s11165-016-9594-y)

Programmeringsaktivitet för nyanlända

Tillsammans med Stockholms universitet och University of Colorado, Denver, deltog 

Vetenskapens Hus i en studie av en programmeringsaktivitet utformad för nyanlända 

ungdomar. “Creating inclusive science learning opportunities for newly arrived students 

in Sweden: examining an afterschool program, ESERA 2017”. (https://keynote.

conference-services.net/resources/444/5233/pdf/ESERA2017_1506_paper.pdf)

Praktiknära forskning för fler tjejer inom teknikämnet

Inom ramen för KTH:s praktiknära forskningsprojekt undersöktes under året hur vi kan bli 

bättre på att inkludera tjejer i teknikundervisningen. Under hösten observerades ett antal 

klassbesök där elever genomförde skolprogrammet ”Programmera en robot”. Projektet 

slutrapporteras under våren 2018.
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Barn- och ungdomskurser
Vår verksamhet riktar sig främst till skolor och erbjuder ett utbud som kompletterar 
skolornas 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 Karolinska Institutet, KTH och Stockholms 

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

kurs för 13-16-åringar. 2017 deltog totalt 512 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 

en vecka, vid två tillfällen på sommarlovet. 2017 deltog 198 tjejer på kursen. Kursen 

sponsrades sommaren 2017 av FLIR, ICES, Scania, Sandvik och IBM.

Upptäckarkurs på Naturens Hus

Under 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. 2017 deltog 33 barn på kursen.

Höstlovskurs för nyanlända

Vi möter ofta elever med särskilda behov, inte minst språkligt. Det ställer höga 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 

nyanlända elever prova ett par skolprogram under höstlovsveckan. 2017 deltog 11 elever 

på kursen. Projektet samordnades med Stockholms stad.
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Kvalitetsarbete och 
pedagogisk utveckling
Under 2017 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 under året 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

Referenslärarrådet består av 25 lärare som träffas ett par gånger per år. De ger oss 

återkoppling i vårt utvecklingsarbete. Vi har under året fortsatt utveckla arbetet med 

vårt Referenslärarråd. Vi har haft fokus på skolans kurs- och ämnesplaner som är en 

grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar.

Fokusgrupp – nyanlända

Under året har en grupp lärare träffats för att diskutera främst språkanpassning av 

utvalda skolprogram för nyanlända. Diskussionerna har legat till grund för vårt 

utvecklingsarbete att anpassa skolprogrammen för ungdomar med särskilda språkliga 

behov.

Personalutbildning

All personal har kontinuerligt haft möjlighet till utbildning genom regelbundna 

pedagogiska inspirationsmöten. Personalen har även erbjudits externa kurser för att 

stärka sin kompetens. Vetenskapens Hus samverkar även kontinuerligt med andra 

liknande verksamheter genom studiebesök och prova-på-aktiviteter. Exempelvis deltog vi 

i årets Ecsite-konferens i Porto, Portugal.
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Besöksledarkurs

Vi erbjuder en poänggivande kurs för våra timanställda studenter med syfte att ge dem 

en pedagogisk grund för arbetet som besöksledare. Under året blev kursen obligatorisk 

för våra besöksledare. Besöksledarna erbjöds också 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 och ett flertal förbättringar av våra 

pausytor genomfördes under året. Vi hade också möten och workshops med personal 

och arkitekter inför flytten till nya Albano och då behandlades bland annat frågor som rör 

arbetsmiljön.

Miljöarbete

Vetenskapens Hus tillhörde administrativt ECE-skolan vid KTH 

fram t.o.m. årets slut och är därigenom miljöcertifierat enligt 

ISO 1400. Under året avsatte Vetenskapens Hus 20% av en 

heltidstjänst för miljöarbete inom hela ECE-skolan. 

Utöver det genomfördes ett projekt med stöd av MBA/KTH Sustainability Office där en 

pedagogisk källsortering för besökare till Vetenskapens Hus installerades. Syftet med 

stationen är dels en miljöförbättring, men även en möjlighet att informera besökare om 

FN:s globala klimatmål, myter om källsortering och annat som rör miljöfrågan. 

Skolprogram för elevgrupper som berör miljö och hållbar utveckling har kategoriserats i 

bokningssystemet, vilket betyder att bokande lärare enkelt kan hitta dessa teman. All fast 

personal och en stor andel av besöksledarna i Vetenskapens Hus har genomgått KTH:s 

miljöutbildning. Från och med hösten 2017 har fast personal och besöksledare ett system 

för att internt skicka in förbättringsförslag vad gäller miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Förbättringsförslagen följs upp och avrapporteras varje kvartal.
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Kommunikation och 
marknadsföring
Kommunikationsgruppen har ansvar för helheten i kommunikationsarbetet genom 
samordning och utveckling. Gruppen syftar till att, tillsammans med it-gruppen, stödja 
personalen i intern och extern kommunikation. Gruppen verkar för att synliggöra 
verksamheten bland annat via mässor, trycksaker och genom digitala kanaler. En stor 
del av årets kommunikations- och marknadsföringsarbete läggs även på att vårda 
varumärket, utveckla och synliggöra vår värdegrund samt att vårda samarbetspartners.

Under 2017 arbetade kommunikationsgruppen företrädesvis med:

• 15 nyhetsbrev till drygt 3 300 prenumeranter.

• Närvaro i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram.

• Ett blogginlägg gjordes cirka 2 ggr/månad på Pedagog Stockholms bloggportal.

• Implementering av projektverktyg.

• Utveckling av ny hemsida.

• Utveckling av bokningsprocessen för besökare tillsammans med it-gruppen.

• Trycksaker och digitalt material, främst till lärare. 

• Produktion och publicering av digital julkalender under december, i form av 24 korta 

 naturvetenskapliga inspirationsfilmer som spreds via Youtube och Facebook.

Löpande avtalsarbete, bland annat:

Under året skrevs avtal med nio nya skolor. Vidare genomfördes löpande avtalsarbete, 

bland annat genom träffar med lärare och skolledare från Stockholms stad och andra 

kommuner i länet. 
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Presentationer av verksamheten   

 

Workshop on High School Cosmic Ray Experiments, Rom

Vi deltog i en workshop om kosmisk strålning och utåtriktad verksamhet, anordnad av 

IPPOG och APPEC. Vi presenterade hur vi arbetar med kosmisk strålning inom våra 

gymnasiearbeten.

Programmering, undervisning och lärande

Vi deltog i ett seminarium vid Goda exempelmässan i samarbete med Stockholm stad, 

om hur vi arbetar med digitalisering och programmering i våra aktiviteter för elever och 

lärare. 

Sweden Solar System as a pedagogical tool

Vi deltog i ett seminarium vid Astronomdagarna i Kiruna om hur Sweden Solar System 

kan användas som ett pedagogiskt verktyg i våra aktiviteter. 

Möten med nyanlända i Vetenskapens Hus

Vi höll en presentation vid SETT-mässan om hur vi arbetar med nyanlända elever och 

lärare. 

Naturvetenskap och konst, CERN, Geneve

Vi höll en presentation inom CREATIONS-projektet om Vetenskapens Hus aktiviteter där 

vi kombinerar naturvetenskap och konst. 

Några exempel på omnämnanden i media

Arrangemang och aktiviteter som Vetenskapens Hus deltagit i har bevakats bl.a av SVT,  

SvD junior, Campi, Lära, Expressen TV och P4 Stockholm.
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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 hemsida 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, FLIR, Hands-on-

Science, IBM, ICES, MIDROC Automation, Sandvik och Scania var våra företagssponsorer 

under 2017, men även andra aktörer har på olika sätt varit inblandade.

Exempel på samarbeten

• AstraZeneca och Scania stöttade ForskarFredag och deltog i arrangemang för studie- 

och yrkesvägledare.

• Scania stöttade även Sommarkurs för tjejer och utveckling av nya skolprogram i 

teknikämnet.

• FLIR stöttade utvecklingen av skolprogram i fysik.

• MIDROC Automation stöttade Mattecoach.

• Under året anordnades föredrag och rundvandringar i forskarmiljöer vid AlbaNova 

och SciLifeLab i samarbete med Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa på KTH. 

Aktiviteterna riktade sig bland annat till gymnasielever som besökte ForskarFredag.

• I samarbete med Stockholms Matematikcentrum, SMC, anordnade vi Pi-dagen. 

SMC bidrog med finansiering av förbrukningsmaterial och rekrytering av aktiva 

matematikforskare från KTH och Stockholms universitet inför dagen.

• Matematikgruppen i Vetenskapens Hus deltog vid invigning av Tekniska museets 

matematikträdgård, som är en lekpark som syftar till att öka intresset för matematik. 

• 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 
Vår personal utgörs 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 2017 arbetade 125 studenter aktivt i vår 
verksamhet. Årligen börjar ett tiotal nya studenter för att sedan arbeta hos oss under ett 
till två år. 

Klara Djurberg, besöksledare i kemi

Jag går utbildningen civilingenjör bioteknik på KTH och 

intresserar mig för allt från biologi till teknik och data. Att få 

möjlighet att sprida intresse för teknik och naturvetenskap hos 

eleverna ger så mycket inspiration och energi, för intresset finns 

redan där, och så fort eleverna kommer igång så kan man få vilka 

frågor som helst. 

Simon Eriksson, doktorand i astronomi

Jag är doktorand inom astrofysik och exoplaneter vid institutionen 

för astronomi på Stockholms universitet. Nu har jag 10% av min 

doktorandtjänst i Vetenskapens Hus för att utveckla skolprogram 

inom astronomi. Min förhoppning är att jag genom astronomin 

kan inspirera unga och vuxna till att bli mer intresserade av  

naturvetenskap i allmänhet, då många områden som 

naturvetenskap och matematik är viktiga för vår utforskning av 

universum. 

Freddy Grip, utvecklingsledare i matematik  och teknik

Jag är utvecklingsledare i matematik och teknik och har varit 

drivande i utvecklingen av de nya skolprogrammen ”Värme och 

kyla”, ”Internetsäkerhet” och ”Programmera ett trafikljus”. Jag  

får inspiration av att se nyfikenheten och stjärnglansen tändas i  

besökarnas ögon när de upptäcker nya saker inom 

naturvetenskap och teknik.
Freddy Grip  

utvecklingsledare

Tre profiler ur personalen

Klara Djurberg 
besöksledare

Simon Erksson 
doktorand
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Personalgruppen
Christofer Andersson  Ansvarig barn- och helgkurser

Marcus Angelin    Bitr. föreståndare, utvecklingsledare kemi och  

    molekylärbiologi och projektledare ForskarFredag 

    Stockholm

Elisabet Bergknut   Ansvarig kommunikation och marknadsföring

Anders Blomqvist   Ämnesansvarig kemi och molekylärbiologi och

    projektledare Science on Stage Sverige

Marie Danielsson  Utvecklingsledare kemi och molekylärbiologi

Helena Edin    Koordinator och administratör

Ewa Erixson-Carlqvist   Projektledare

Charlotte Flodin   Utvecklingsledare grön biologi och miljö och hållbar 

    utveckling

Ann Franzén    Ämnesansvarig grön biologi,

    avdelningsföreståndare Naturens Hus

Magnus Frölid   Tekniker

Freddy Grip   Utvecklingsledare matematik och teknik

Sven-Gunnar Hjort   Tekniker

Annica Hofberg   Ämnesansvarig teknik, verksamhetsledare Mattecoach

Cecilia Kozma    Föreståndare

Johan Lundberg   Projektledare

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   Utvecklingsledare fysik

Stefan Åminneborg   Utvecklingsledare fysik

Doktorander  

Olga Bylund   Fysikum, Stockholms universitet

Nejla Erdal   Kemi, Skolan för kemivetenskap, KTH

Simon Eriksson   Institutionen för astronomi, Stockholms universitet

Oliver Krüger   Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Thomas Ohlson Timoudas Matematik, Skolan för teknikvetenskap, KTH
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Styrelsen
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

Lena Lindblad Petersen  Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

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

Mats Boij  Professor matematik, Skolan för teknikvetenskap, KTH,  

   föreståndare SMC

Christer Fuglesang Astronaut och professor, partikelfysik,  

   Skolan för teknikvetenskap, KTH

Göran Grimvall  Professor emeritus, teoretisk fysik, 

   Skolan för teknikvetenskap, KTH

Karim Hamza  Universitetslektor, MND, Stockholms universitet

Markus Hidell  Universitetslektor, docent, 

   Skolan för informations- och kommunikationsteknik, KTH

Kerstin Jon-And  Professor, partikelfysik, Fysikum, Stockholms universitet

Malin Kylander  Universitetslektor, institutionen för geologiska vetenskaper, 

   Stockholms universitet

Josefin Larsson  Docent, partikel- och astropartikelfysik, 

   Skolan för teknikvetenskap, KTH

Johan Lind  Docent, zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Svante Linusson  Professor, matematik, Skolan för teknikvetenskap, KTH

Magnus Näslund  Universitetslektor, institutionen för astronomi,  

   Stockholms universitet

Jesús Piqueras  Universitetslektor, MND, Stockholms universitet

Catarina Rydin  Professor Bergianus, föreståndare Bergianska trädgården

Alasdair Skelton  Professor, geokemi och petrologi, institutionen för geologiska  

   vetenskaper, Stockholms universitet

Stefan Ståhl  Professor, bioteknik,  

   Skolan för bioteknologi, KTH

Attila Szabo  FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad 

   doktorand, MND, Stockholms universitet
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Slinky i Fritt fall 
Edutainmentdag på Gröna Lund
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Referenslärarråd
Helena Breine  Abrahamsbergsskolan  Stockholm

Margareta Hynge Adolf Fredriks musikklasser Stockholm

Andrea Holmgren Blommensbergsskolan  Stockholm

Lars Gråsjö   Danderyds gymnasium  Danderyd

Daniel Bengtsson Engelbrektsskolan  Stockholm

Inga Maj Edin  Franska skolan   Stockholm

Susanna Lundh  Husbygårdsskolan  Stockholm

Tor Liljegren   Jensen gymnasium södra  Stockholm

Helena Lexander  Johan Movingers Gymnasium Solna

Satu Koskela  Kvarnbergsskolan  Värmdö

Conny Marstad  Kärrtorps gymnasium  Stockholm

Andreas Eklind  Mälardalens Tekniska gymnasium Södertälje

Niklas Lundström Nacka gymnasium  Nacka

Rasmus Neideman Norra Real   Stockholm

Jennie Mattsson  Norrvikens skola   Sollentuna

Bengt Aarflot  Skytteholmsskolan  Stockholm

Malin Lagerström Södermalmsskolan  Stockholm

Åsa Forslin Aronsson Tullinge gymnasium  Botkyrka

Henni Mahboubi  Ursviksskolan   Sundbyberg

Per Moen  Ursviksskolan   Sundbyberg

Malin Folin  Viktor Rydbergs gymnasium Stockholm

Anneli Pehrsson  Åsö Grundskola   Stockholm

Helena Lennholm Åva gymnasium   Täby

Lena Lacopie  Åva gymnasium   Täby

Per Tiselius  Ängskolan   Sundbyberg
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Prova på programmering  
med Blue Bots 
Lärarfortbildning
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Skola Ämnesområde Antal elever Besöksekvivalenter*

Förskola NO/matematik 55 4

Grundskola Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 26 526 2 089

varav Biologi (grön) ** 10 545 863

Fysik 7 194 551

Kemi (inkl. vit biologi) ** 1 631 132

Matematik 3 111 239

Teknik 4 045 304

Gymnasium Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 15 389 1 337

varav Biologi (grön) ** 2 196 162

Fysik 5 597 487

Kemi (inkl. vit biologi) ** 5 483 529

Matematik 632 47

Teknik 1 481 112

DELSUMMA 41 970 3 430

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

Helgkurs 6–12 år 2 574 429 216

Helgkurs 13-16 år 415 83 45

Sommarkurs för tjejer 1 980 198 200

Upptäckarkurs, Naturens Hus 99 33 12

Höstlovskurs för nyanlända 22 11 4

DELSUMMA 5 090 754 477

* En besöksekvivalent motsvarar en grupp (upp till 16 elever) som utför aktivitet upp till 120 minuter.
**I tidigare årsredovisningar angavs statistiken för biologi och vit biologi i biologiämnet. 2017 anges statistiken för 
vit biologi i kemiämnet, såsom ämnena är organsierade i verksamheten.

Besöksstatistik
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Projekt/event Aktiviteter Antal deltagare

Astronomins dag och natt 265

Edutainmentdagar på Gröna Lund 7 434

En dag för studie- och yrkesvägledare 60

FIRST LEGO League 450

ForskarFredag Stockholm 4 300

Geologins dag 52

Höstfest i Bergianska trädgården 50

Invigning matteparken, Tekniska museet 2 000

Julglögg med pyssel 80

Klimatfestivalen 1 300

Lise Meitner-dagarna 107

March for Science 500

Mästarklasser i partikelfysik 50

Pi-dagen 560

Påskvisningar i Bergianska trädgården 100

Rymdforskarskola och astronomiläger 50

SETT-mässan 1000

Skola + Museum = Sant 600

Skolforum 1 000

Stadshushackets Lärarspår 22

Stockholms Kulturfestival 2 500

Teklafestivalen 400

Teknikåttan 3 550

Unga Forskares regionala utställning 350

DELSUMMA 26 430

övrigt KTH/SU undervisning 2 800

Utbildning besöksledare, mattecoacher 147

Externa möten, studiebesök, konferenser 250

Lärarträffar; information/aktiviteter 135

Lärarfortbildningar 912

Mattecoach 2 300

DELSUMMA 6 544

TOTALT 80 034

Besöksstatistik
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Binära tal och koder 
Skolprogram i matematik
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Ekonomi
Kostnader och intäkter
Omsättningen 2017 var 21 895 000 kr. Största kostnaden var personal, som stod för 

14,25 Mkr (inklusive timanställda besöksledare). Hyreskostnaden var 4,6 Mkr och 

driftskostnaden 1,3 Mkr. Kostnaderna för diverse projekt var 1,8 Mkr.

Kostnader personal

Ledning, administration, marknadsföring 3 075 000 kr

Utvecklingsarbete 1 535 000 kr

Drift av basverksamheten 5 635 000 kr

Drift av interna projekt 1 445 000 kr

Besöksledare, mattecoacher 2 560 000 kr

Summa personal 14 250 000 kr

Kostnader loKaler

Laborationslokaler 3 470 000 kr

Kontorslokaler 855 000 kr

Övriga lokaler 255 000 kr

Summa lokaler 4 580 000 kr

Kostnader drift

Utrustning 400 000 kr

Förbrukningsmateriel 245 000 kr

Övrigt 465 000 kr

Marknadsföring 175 000 kr

Interna projekt 805 000 kr

Externa projekt, inklusive personal 975 000 kr

Summa drift 3 065 000 kr

Summa kostnader 21 895 000 kr

intäKter

Ägare - KTH 4 200 000 kr

Ägare - Stockholms universitet 4 200 000 kr

Stockholm stad 4 200 000 kr

Andra kunder 3 075 000 kr

Sponsorer 1 300 000 kr

Övriga finansiärer interna projekt 2 005 000 kr

Statliga lönebidrag 230 000 kr

Externa projekt 985 000 kr

Lokaler 1 640 000 kr

Summa intäkter 21 835 000 kr



60

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, Lidingö stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, 

Upplands Väsby kommun, Österåkers kommun.

Björkebyskolan, Järfälla
Björknässkolan, Nacka
Broskolan, Upplands Bro
Consensum vård & hälsogymnasium, Stockholm
Da Vinciskolan, Nacka
Engelska skolan Norra, Stockholm
Framstegsskolan, Stockholm
Franska skolan, Stockholm
Fria Maria Barnskola, Stockholm
Fryshuset gymnasiet, Stockholm
Futuraskolan, Stockholm
Futuraskolan International School of Stockholm
Gullvivaskolan, Stockholm
Internationella Kunskapsgymnasiet, Stockholm
JENSEN gymnasium norra, Stockholm
JENSEN gymnasium södra, Stockholm
Johan Movingers Gymnasium, Stockholm
Järfälla gymnasium NT, Järfälla
Klara Norra gymnasium, Stockholm
Kristofferskolan, Stockholm
Kvarnskolan, Järfälla

Lunaskolan Östra Gymnasium, Lidingö
Maria Elementarskolan, Stockholm
Metapontum - Sonja Kovalevsky skolan
Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Sollentuna
Mikael Elias Teoretiska gymnasium, Stadshagen
Mälardalens Tekniska Gymnasium, Södertälje
Nacka gymnasium, Nacka
NTI Gymnasiet, Stockholm
NTI-Vetenskapsgymnasiet, Stockholm
Raoul Wallenbergsskolan, Bromma
Sjölins gymnasium, Nacka
Stockholms Idrottsgymnasium, Stockholm
Södervikskolan, Upplands Väsby
Thoren Business School, Stockholm
Träkvista skola, Ekerö
Täby Enskilda Gymnasium, Täby
Upplands Bro gymnasium, Upplands Bro
Vasastans Montessoriskola, Stockholm
Vittraskolorna AB, Järfälla
Värmdö gymnasium
Östra gymnasiet, Huddinge

Våra företagspartners

Skolpartners

Kommunpartners

Samarbetspartner och extern finansiär Våra huvudmän

Partnerskap med Mattecoach

Berzeliusskolan, Fria läroverket, Göteborgs stad, Katrineholms kommun, Mjölby kommun, 

Norrköpings kommun, Stockholms stad, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Täby kommun.
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