
 

         

Inbjudan till Vetenskapens Hus och IYPT Sveriges forskningsläger 

 

 

Tävla i vetenskapligt tänkande 
 

Forskningsläger den 5-7 oktober 2018 
 

 

 

Går det att syssla med riktig forskning redan när man går på gymnasiet? Absolut! Fysiktävlingen 

International Young Physicists Tournament har i mer än 30 år givit gymnasieelever möjlighet att få bli 

forskare och tillhöra ett forskningsprojekt där eleverna löser något av de 17 problem som finns varje 

år, och kan hittas här. 

 

Traditionellt har många elever valt ett av problemen som gymnasiearbete, men i år kommer 

Vetenskapens Hus och IYPT Sverige att anordna ett forskningsläger, där deltagarna under några 

intensiva dagar får möjlighet att vetenskapligt undersöka problemen, göra experiment, jämföra med 

teori samt diskutera massor av spännande fysik, teknik och matematik långt över den vanliga 

gymnasienivån. 

 

Vetenskapens Hus arrangerar olika aktiviteter för skolor, ungdomar och allmänhet som är 

intresserade av olika naturvetenskapliga ämnen – bland annat veckoslutskurser. Detta läger är ett 

samarbete med IYPT Sverige, KTH och Stockholms universitet. 

 

Syftet med lägret är att stimulera duktiga elever inom forskning och fysik samt utveckla deras 

förmågor i problemlösning och tävlande. Under lägret erbjuds eleverna att ingå i ett forskarlag 

tillsammans med tidigare deltagare i den internationella tävlingen av IYPT samt ledningen för IYPT i 

Sverige. Under lägret kommer deltagarna få hjälp med att påbörja något av projekten från årets 

problem i IYPT, för att sedan kunna arbeta vidare under hösten i samarbete med IYPT-gruppen. 

 

Bakgrund om IYPT 

IYPT skiljer sig från andra vetenskapssportstävlingar genom att den i mycket högre grad påminner om 

faktisk forskning. Det finns inga prov. De 17 problemen är kända ett år i förväg. Problemen är utvalda 

så att de är ganska enkla att komma igång med och testa på, men har ett oerhört djup och det finns 

alltid mer att undersöka. Ofta är det inte klart vilken fysik som egentligen är tillämplig, inte ens för 

erfarna forskare, utan deltagarna är med och upptäcker vilka mekanismer och faktorer som är 

relevanta. En upplevelse mer lik forskning än denna är svår att hitta ens inom en reguljär 

universitetsutbildning. 

 

Efter att ha arbetat med problemen under läsåret fram till våren väljs fem ungdomar ut, och de får 

bilda Sveriges landslag som 2019 reser till Polen för att utmana resten av världen med all den 

forskning som de svenska eleverna tillsammans fått fram. Men vi börjar med att bjuda in till ett 

forskningsläger. 

  

http://iypt.org/images/9/9d/problems2019_signed.pdf


 

         

Målgrupp 

Lägret är tänkt för elever med stort intresse eller begåvning inom fysik och teknik. Kanske den där 

eleven som gärna skulle vilja fortsätta skollaborationen och undersöka fler saker, eller eleven som 

undrar vad som händer om vi inte försummar luftmotståndet. Främst är lägret till för gymnasieelever. 

Även andra elever är givetvis välkomna - det viktigaste är ett stort intresse. Lägret är utmärkt både för 

de som redan jobbar med IYPT som gymnasiearbete, men också de som aldrig testat på formatet 

innan.  

Se artikel från ett läger i Lund förra året, i Origo. 

 

Gruppering 

Deltagarna kommer att delas upp i små forskarlag om cirka 2-4 personer, beroende på vilket problem 

de vill jobba med. Tillsammans bygger de upp och utvecklar den experimentella utrustningen samt 

ställer upp hypoteser.  

 

Eleverna sätts ihop i grupper där minst en av eleverna har någon tidigare erfarenhet av problemet, 

vilket brukar ge en perfekt mix av erfarenhet och nya fräscha idéer vilket har varit oerhört uppskattat 

tidigare år av både nya som gamla. Dessutom kommer grupperna att handledas av erfarna ledare 

som bedrivit IYPT forskning i flera år. Ledarna utgörs av universitetsstudenter som själva tävlat i IYPT, 

forskare och gymnasielärare. 

 

Plats 

Lägret arrangeras av Vetenskapens Hus i Stockholm tillsammans med KTH och Stockholms universitet. 

 

Logi  

Hör av er om ni kommer långväga ifrån och behöver övernattning. Vi kan då rekommendera 

närliggande hotell (ingår dock inte i priset). 

 

Ledare och ansvariga för lägret 

Stefan Åminneborg – utvecklingsledare i fysik vid Vetenskapens Hus, jury vid svenska 

uttagningstävlingar. 

Lars Gråsjö – lärare i fysik vid Danderyds Gymnasium i Stockholm, lektor (Skolverket), jury vid 

svenska uttagningstävlingar, jury vid den internationella tävlingen 2017-18. 

Jakob Lavröd – matematisk fysiker från Lunds Universitet och forskningsansvarig för IYPT, tidigare 

deltagare i det svenska laget, 2007-09, jury vid svenska uttagningstävlingar, jury vid den 

internationella tävlingen 2014 och 2018. 

Lars Adiels (prel) – lärare i fysik vid Norra Real (gymnasium) i Stockholm, lektor, jury vid svenska 

uttagningstävlingar. 

 

Övriga ledare är bland andra några tidigare deltagare och studenter från KTH/Stockholms universitet. 

 

Kostnad 

Kostnaden per deltagare är 1 000 kr och betalas via faktura.  

I priset ingår undervisning, eventuellt viss materiel för experiment samt mat för alla dagarna (se 

programmet). Resa till och från Vetenskapens Hus behöver ni stå för själva. Tidigare år har 

lägerkostnaden betalats av skolan. I specialfall får eleverna stå för sin egen kostnad. 

Resor till och från lägret  
Skolorna ordnar med deltagarnas resor till och från Vetenskapens Hus. Deltagarna ska helst 

ankomma senast 15.00 till Vetenskapens Hus den 5 oktober och avresa tidigast 17.00 den 7 oktober. 

  

https://tidningenorigo.se/helg-med-hogtryck-for-unga-fysiker/


 

         

Anmälan 

Vi ber dig att komma med en anmälan om hur många deltagare din skola vill skicka senast 21 

september. I anmälan ska följande uppgifter finnas med: 

● En lista på de problem som deltagarna kan tänka sig att jobba med. 

● Deltagarnas namn 

● Deltagarnas mailadresser (till en mail de kollar regelbundet) 

 

Anmälan till: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se 

 

PROGRAM 
 

   Fredag 5 oktober   
15-16 Ankomst till Vetenskapens Hus 

Introduktion av lägret, indelning i grupper 

 

 

16-19 Uppstart av problemet:  

Formulering av forskningsplan och byggande av experimentuppställningar 

 

 

19-20 Middag (ingår i nuläget inte i priset) 

 
 

20-22 Kvällsaktivitet (prel.)  
   Lördag 6 oktober   
9-12 Arbete med problemet: 

Initiala observationer och datainsamling 

 

 

12-13 Lunch (ingår i priset) 

 
 

13-15.30 Arbete med problemet: 

Tolkning, analys och nya undersökningar 

 

 

15.30-15.45 Fika 

 
 

15.45-19.00 Arbete med problemet: 

Nya experiment och förfining av uppställning 

 

 

18-19 Middag (ingår i priset) 

 
 

20-22 Kvällsaktivitet (prel.)  
   
Söndag 7 oktober   
9-12 Arbete med problemet:  

Avslutande mätningar och slutsatser 

 

 

12-13 Lunch (ingår i priset) 

 
 

13-16 Avslutning av problemen och städning 

 
 

17 Avfärd från Vetenskapens Hus  
    

 


