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Föreståndarens ord
Hur kan vi bäst bidra till att öka intresse och kunskap 

inom naturvetenskap, teknik och matematik? Både 

bland de unga som redan brinner för våra ämnen men 

kanske framför allt bland de som ännu inte upptäckt 

hur spännande det kan vara att fascineras över ett 

naturvetenskapligt fenomen, att knäcka en klurig 

uppgift i matten, eller att lösa olika tekniska problem.

Detta är en fråga och utmaning vi ställs inför varje 

dag. För att nå dit har vi under året haft fokus på tre 

områden; kvalitet, inkludering och samverkan. Dessa 

områden genomsyrar vårt arbete med utveckling och 

genomförande av skolprogram, lärarfortbildningar och 

evenemang, ja i alla möten med våra besökare. 

För att säkerställa kvaliteten har vi bland annat arbetat med att knyta verksamheten närmare 

både den vetenskapliga och den didaktiska forskningen. Vi har fortsatt arbetet med att 

språkanpassa aktiviteter för att inkludera barn och unga med olika bakgrund och språkliga 

förutsättningar. Befintliga aktiviteter har vidareutvecklats och nya har tagits fram i samverkan 

med forskare, lärare och andra aktörer.

Ett exempel på ett nytt skolprogram är ”Analytisk kemi och skeppet Vasa” som vi utvecklat 

i samarbete med Vasamuseet. Under ett besök hos oss får eleverna undersöka en bit 

från skeppet och bidra till att lösa ett verkligt problem som konservatorer på Vasamuseet 

brottas med. En viktig och aktuell fråga är klimatfrågan. Tillsammans med Bolincentret för 

klimatforskning och Stockholms stad genomförde vi lärarfortbildningar om klimatfrågan, med 

fokus på problemlösning. Årets tekniktävling FIRST LEGO League hade ett tema om rymden. 

Inför tävlingen mötte vi Christer Fuglesang och spelade in en film där han svarade på barnens 

frågor om rymden och hur det är att vara astronaut.

Detta var bara några ögonblicksbilder från 2018. I denna årsrapport kan ni läsa om detta och 

mycket, mycket mer.

Tack alla för i år och välkomna tillbaka till ett spännande 2019!

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 också aktivt 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 hade under året 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. Under 

året förbereddes även aktiviteter för Stockholms Gamla Observatorium där vi inleder 

verksamhet under kommande år.

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. Några aktiviteter presenteras som teman; astronomi 

och rymden, geografi och geologi, miljö och hållbar utveckling, NO för de lägre åldrarna 

samt programmering och digitalisering. Eleverna 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 skol-

undervisningen. 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 hos oss på deltid för att vara med och utveckla verksamheten. Genom 

vårt Vetenskapliga råd säkerställer vi kvaliteten i verksamheten.
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Vi bygger en dator 
Skolprogram i teknik
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Våra mål
Vi arbetar för att nå skolungdomar och deras lärare med kunskap och en inspirerande 
miljö. Vi vill visa vilka möjligheter som kan öppnas genom ett naturvetenskapligt, 
tekniskt eller matematiskt yrkesval. Under året har vi arbetat enligt verksamhetsplanens 
tre övergripande mål. Vi strävar efter att:

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. Verksamheten har sedan en tid full 

beläggning – något som ställer höga krav på kompetens och organisation. Under året 

arbetade vi med att ytterligare utveckla innehållet i våra aktiviteter i relation till skolans 

kurs- och ämnesplaner, aktuell ämnesforskning och didaktisk forskning men också att öka 

arbetslivsanknytningen. Vi såg även över och förbättrade arbetsrutiner och organisation 

för att säkerställa kvaliteten.

Vara inkluderande
All verksamhet ska vara tillgänglig och inkluderande för barn och ungdomar inom 

grundskola och gymnasium och för lärare i dessa stadier. Under 2018 arbetade vi därför 

med att ytterligare utveckla och anpassa verksamheten för nyanlända elever och lärare. 

Vi arbetar även för att öka den geografiska spridningen av våra besökare inom regionen.

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. Under året utökades och utvecklades samarbetet för att ge unga 

en tydligare bild av naturvetenskapliga, tekniska och matematiska karriärvägar. Vi strävar 

även efter att verka som ett ämnesdidaktiskt forum i samarbete med forskare och lärare 

från lärosätena och Stockholms stad, med syftet att bidra till ökad kvalitet i utbildning 

och undervisning.
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Analytisk kemi och skeppet Vasa 

Skolprogram i kemi
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Några av årets 
höjdpunkter

Analytisk kemi och skeppet Vasa
Bevarandet av skeppet Vasa är en pågående utmaning för Vasamuseets konservatorer. 
Ett problem är järnföreningar som bidrar till långsam nedbrytning av skeppet. I det nya 
skolprogrammet får gymnasielever, genom att göra kemiska analyser, vara med i arbetet 
för att förstå vad orsaken är och hitta metoder att förhindra detta.

Marie som är pedagogisk utvecklare i kemi i Vetenskapens Hus berättar:

– Eleverna får delta i en långtidsstudie där vi extraherar järn ur en bit trä från ett av 

skeppet Vasas ankare. Vi inleder med en introduktion till Vasa och problemen som järn 

i skeppet orsakar samt kort teori om spektrofotometri och koncentrationsbestämningar 

med kalibreringskurvor.

Eleverna arbetar två och två. Först konstrueras en gemensam kalibreringskurva genom 

spädningar av en standard och analys med spektrofotometri. Därefter får eleverna 

prov med okänd koncentration av järn från vrakdelen. Eleverna får själva undersöka hur 

mycket provet behöver spädas för att hamna inom kalibreringskurvans intervall och får 

sedan beräkna hur mycket järn som har extraherats ur vrakdelen.

Laborationen avslutas med att elevernas mätvärden läggs till i ett diagram där mängden 

järn som extraherats över tid visas. Detta är ett projekt som kan bli till hjälp för Vasas 

konservatorer.

Skolprogrammet är ett samarbete mellan Vasamuseet och Vetenskapens Hus.
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Christer Fuglesang svarar... 
...på 150 frågor inför FIRST LEGO League

Foto: NASA
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Christer Fuglesang svarade på 
frågor om rymden
I höstas träffade Vetenskapens Hus Christer Fugelsang  för att ställa en rad frågor som 
elever funderade över inför sitt deltagande i tävlingen FIRST LEGO League.

FIRST LEGO League (FLL) är en internationell forsknings- och tekniktävling för elever i 

mellan- och högstadiet. Eleverna får en uppgift att lösa kring konstruktioner av en LEGO-

robot och programmerar denna. De får också marknadsföra sin problemlösning. Temat 

för året var ”Into Orbits” där eleverna fick fördjupa sig i problem och möjligheter med att 

bo och leva i rymden.

Eleverna i tävlingen skickade också in över 150 fantastiska frågor om rymden och 

rymdresor till Sveriges enda astronaut Christer Fuglesang. Vetenskapens Hus bjöd sedan 

in honom för att svara på ett urval av frågorna. Frågestunden filmades och publicerades 

på YouTube och i andra mediakanaler.

I filmen avslöjar Christer bland annat hur man blir astronaut, hur man städar ett 

rymdskepp, var astronauterna får vatten och syre ifrån och vilken planet han helst skulle 

vilja åka till.

Se filmen på vår YouTube-kanal.

Visste du att...
Klockan 02.47 den 10 december 2006  
lämnar 49-årige Christer Fuglesang 
jordytan på sin första 13 dygn långa 
rymdresa med Discovery STS-116. 
Färden går mot ISS och arbetet med 
en påbyggnad på rymdstationen. Han 
gör tre rymdpromenader under denna 
rymdvistelse.

Foto: NASA
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Klimatlaboration med ljus horisont 

KTH:s ledning på besök i labbet
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Fortbildning om 
klimatförändringar
Idag är det många som lever med klimatångest, och vi behöver ta klimatfrågan på 
största allvar. Under maj månad bjöd Vetenskapens Hus, tillsammans med Bolincentret 
för klimatforskning och Stockholms stad in lärare till klimatfestival och fortbildning i 
ämnet, ”Klimatfortbildning med ljus horisont”.

Under en inspirerande heldag besökte ett 50-tal lärare på mellan- och högstadiet och 

gymnasiet från skolor runt om i landet Geovetenskapens hus på Stockholms universitet. 

De fick lära sig om pågående klimatförändringar ur ett geologiskt perspektiv och vad 

vi som individer och samhälle kan göra för att minska vår påverkan på klimatet. De fick 

också ta del av modeller för hur klimatet fungerar och allt spännande arbete som görs för 

att hantera den globala uppvärmningen. Fortbildningens syfte var att ge lärarna fördjupad 

kunskap om hur klimatet fungerar och verktyg för att hantera det som brukar kallas för 

klimatångest. De fick både möta klimatforskare och laborera.

Professor Alasdair Skelton från Institutionen för geologiska vetenskaper gav en 

föreläsning som bland annat tog upp jordens förmåga att hålla koldioxidhalten i 

atmosfären jämn genom självreglering över tid, vad som hotar systemet och diskuterade 

olika lösningar. 

Professor Kevin Noone från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi 

uppmuntrade i sin föreläsning till samarbete och handling.

– Alla behövs för att vi ska hitta innovativa lösningar. Det gäller att omfamna 

komplexiteten i klimatfrågan och säkerställa att de ansträngningar som görs blir 

varaktiga. På bara två generationer har vi transformerat hela samhället och nu måste vi 

göra det igen på ännu kortare tid. Och då måste alla hjälpas åt! 

Budskapet under dagen var att inte fastna i uppgivenhet.

 

Lärarna fick också prova på övningar ur ett pedagogiskt material som de fick med sig 

tillbaka till skolan. Det innehöll laborationer som visar hur klimatet styrs och övningar 

som ökar förståelsen för hur de val vi gör som privatpersoner påverkar klimatet. Tanken 

med materialet är att hjälpa lärarna att föra kunskapen vidare till sina elever och inspirera 

till handling. 

Fortbildningen var en del av ett projekt som finansierats av FORMAS.
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Under ytan

Mat, miljö och rättvisa

I Linnés fotspår

Tropisk hetta

Kriminalteknologi med DNA-sekvensering

Binära tal och koder

Upptäck universum

Fotoelektrisk effekt

Strålning: Radonmätning

Väg elektroner

Naturlig matematik

Spelmatematik

Solpaneler

Material som skyddar

Reaktioner och observationer

Skördetid

Upptäck strålning

Analytisk kemi och skeppet Vasa

Bakterieidentifikation

Bosonjakt

Pollen, frön och frukter

Planeter kring främmande solar

Polymerer - jättemolekyler med egenskaper

Färgläggning och omöjliga bevis

Växter till nytta och nöje

Cellen

Vindkraft

Grätzelsolceller

Programmera ett trafikljus

Istidsspår

Jul i växthuset

Genetik Miljövänlig sopsortering

Programmera en Blue Bot

Jupiters massa

Talpussel

Hilberts hotell och mängders kardinalitet

Energiomvandlingar
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Under ytan

Mat, miljö och rättvisa

En ek, en bok, en björk

Från råvara till vara

Produktdesign med 3D-skrivare

Vi bygger en dator

Franck-Hertz och Balmerserien
Naturlig matematik

Separation av livsmedelsfärger

Regnskogsträd eller ökenväxt

Gaskromatografi

Elektrondiffraktion

Reaktioner och observationer

Upptäck stjärnhimlen

Mat från hela världen

Mineraldetektiv

Inspiration: Lasergrottan och supraledning

Solobservationer

Internetsäkerhet – spionage och intrång

Supraledning

Rymdresor

Kärleksliv

Kryptering

Hilberts hotell

Solen - vår närmsta stjärna

Bygga dator

Värme och kyla

Det låter och lyser

Kontinenter på drift

Strålning: Cesium i svamp

Programmera en robot

Hur långt kan ett frö flyga?

Titta det gror

Ljusets hastighet

Växtdetektiv

Solcellens effektivitet

Centralrörelse

Undersök toner, vandra i Lasergrottan

Material- och elektrokemi

Upptäck ljus med linser och färger

Upptäck vårt solsystem

Programmera en robot

Trassel

Tur i solsystemet - mellanlandning på Venus
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Verksamheten 2018
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 83 000 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 28 000 besökare träffade oss genom olika projekt och 

evenemang. Drygt 1 280 lärare deltog i fortbildningar, 19 elever i åk 8 gjorde sin prao 

hos oss och 54 gymnasielever påbörjade sitt gymnasiearbete, med handledning av vår 

personal. 692 barn och ungdomar deltog i våra helg- och sommaraktiviteter.

Programmering av robotar
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Verksamheten 2018
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 2018:  

  Biologi

  Från råvara till vara  vidareutveckling  åk 1-3

  Istidsspår   vidareutveckling  åk 1-3

  Mat miljö och rättvisa  språkanpassning, utv. åk 7-9 och gymnasiet

  Mineraldetektiv   språkanpassning  åk F-9 och gymnasiet

  Växter till nytta och nöje  vidareutveckling  åk F-9 och gymnasiet

  Kemi 

  Analytisk kemi och skeppet Vasa nytt   gymnasiet

  Förarbetsmaterial; regler i ett laboratorum, för alla skolprogram i kemi

  Reaktioner och observationer  vidareutveckling  åk 7-9

  Separation av livsmedelsfärger nytt   åk 8-9

  Matematik

  Binära tal och koder  språkanpassning  åk 4-9

  Naturlig matematik  vidareutveckling  åk F-3

  Teknik

  Miljövänlig sopsortering  vidareutveckling  åk 7-9

  Bygga dator   vidareutveckling  åk 4-6 och åk 7-9
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Biologi 

Från frö till frö, med NTA (Naturetenskap och Teknik för Alla), 2 tillfällen (åk 4-6) 

Klimatfortbildning med ljus horisont, med Bolincentret för klimatforskning,  

6 tillfällen (åk 7-9 och gymnasiet) 

Mat från hela världen, fokus nyanlända, med Stockholms stad (åk F-9) 

Mineraldetektiven, fokus nyanlända, med Stockholms stad (åk F-9 och gymnasiet) 

Stenen är människans bästa vän (åk 4-6)

Fysik 

Digital kompetens och digitala verktyg i naturvetenskapsklassrummet, med 

Stockholms stad 3 tillfällen (åk F-9) 

Kretsar kring el, med NTA (Naturetenskap och Teknik för Alla), 4 tillfällen (åk 4-6) 

Lärardag på Gröna Lund, med Gröna Lund och Nationellt resurscentrum för fysik 

(åk 7-9 och gymnasiet) 

Mästarklasser i partikelfysik, med Fysikum, Stockholms universitet (gymnasiet  

åk 3)

Matematik 

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

Mönster och algebra, med NTA (Naturetenskap och Teknik för Alla) (åk 4-6)

Verksamheten 2018
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 gymnasiet) 

Vid forskningsfronten på SciLifeLab (gymnasiet)
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Ämnesövergripande fortbildningar och träffar 

Matematik och programmering, (åk F-9) 

Science on Stage, på Anna Whitlocks gymnasium (åk F-9 och gymnasiet) 

Statistik för biologi- och kemilärare, (gymnasiet)

Teknik 

Blue Bots och Scratch, 2 tillfällen (åk F-6) 

Digitalt lärande 1, 12 tillfällen (åk F-9) 

Digitalt lärande 2, 4 tillfällen, med Stockholms stad (åk F-9) 

Digital kompetens och digitala verktyg i teknikklassrummet, 3 tillfällen (åk F-9) 

Programmering heldag (åk F-9) 

Programmering och Lego-robotar, (åk F-9) 

Programmering - fokus nyanlända, (åk F-9) 

Programmering med micro-bits (åk F-9) 

Prova-på-programmering, 7 tillfällen (åk F-9) 

Scratch (åk F-9) 

Sopsortering - fokus nyanlända (åk F-9)

Verksamheten 2018
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Från frö till frö 
Skolprogram i biologi
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Gymnasiearbeten 

Elever som genomför sitt gymnasiearbete i Vetenskapens Hus ges en unik möjlighet 
att fördjupa sig inom ett ämnesområde och får en bra förberedelse inför framtida 

universitetsstudier. Under året påbörjade 54 elever sina projekt. Detta är en utmärkt 

plattform för samverkan med såväl universiteten som företag. Arbeten med följande 

teman erbjöds respektive påbörjades under året:

Fysik

• Astrobiologi och exoplaneter, i samarbete med Stockholms universitet  

(14 elever avslutade projekt under ht18).

• Kosmisk strålning, i samarbete med KTH  

(25 elever avslutade projekt under vt18, 9 elever påbörjade projekt under ht18).

• Radioastronomi, i samarbete med Stockholms universitet  

(12 elever avslutade projekt under ht18, 9 elever påbörjade projekt under ht18).

• Handledning av individuella övriga projekt  

(10 elever påbörjade projekt under vt18 och 20 elever under ht18).

Matematik

• Beräkningsteori, i samarbete med Stockholms universitet  

(4 elever påbörjade projekt under ht18).

• Dynamiska system och kaos, i samarbete med KTH  

(9 elever avslutade projekt under vt19).

• Kryptering 

(individuell handledning, 1 elev).

• Musik och matematik – matematisk analys av ljudet i en blockflöjt 

(individuell handledning, 1 elev).

Prao

Höstterminen 2018 gjorde 7 elever i åk 8 prao i Vetenskapens Hus och under 

vårterminen 12 elever.
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Evenemang med skolan som främsta målgrupp 

Astra Zenecas sommarforskarskola

Unga forskare hade sommarforskarskola under tre dagar i Vetenskapens Hus laboratorier. 

Dagarna innehöll föreläsning av Stefan Ståhl vid bioteknik på KTH, som informerade om 

bioteknikutbildning och forskning och ledde en rundvandring. Forskarskolan sponsrades 

av AstraZeneca.

Bolincentrets Klimatfestival

Klimatfestivalen är ett lösningsorienterat evenemang som undersöker hur klimat-

förändringarna 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. Vetenskapens Hus deltog i planering av 

festivalen, bidrog med aktiviteter för mellan- och högstadieklasser och bidrog med 

temat ”Energi” på aktivitetstorget. Under festivalen genomfördes även den nyutvecklade 

lärarfortbildningen ”Klimatfortbildning med ljus horisont” med finansiellt stöd av 

FORMAS.

Edutainmentdagarna på Gröna Lund

Edutaintmentdagarna är ett evenemang på Gröna Lund där skolelever får möjlighet 

att upptäcka och utforska fysik och teknik bland några av parkens attraktioner. 2018 

genomfördes tre dagar, två för högstadieelever och en för gymnasieelever. Inför 

Edutainmentdagarna anordnades också en lärardag på Gröna Lund. Edutainmentdagarna 

på Gröna Lund är ett samarbetsprojekt mellan Gröna Lund, Nationellt resurscentrum för 

fysik, Stockholms stad och Vetenskapens Hus.

EUSO-final

EUSO (European Union Science Olympiad) är en lagtävling i naturvetenskap för elever 

upp till 17 år. Den svenska uttagningstävlingen hålls varje år på Vetenskapens Hus 

med 24 deltagare som gallrats ut bland tusen elever som deltagit i ett kvalificerande 

kunskapstest. Eleverna får i grupper om tre lösa experimentella problem i fysik, kemi 

och biologi. Sverige skickade i år två lag med tre elever i varje ämne till den europeiska 

finalen.  Arbetet kring den nationella EUSO-finalen sker i samarbete med EUSO Sverige 

som består av representanter från Svenska Kemisamfundet, Biologilärarnas förening, 

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Nationellt Resurscentrum för Fysik 

och Kemilärarnas Resurscentrum.
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ForskarFredag 
Detta år även ForskarLördag
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FIRST LEGO League

FIRST LEGO League (FLL) är en internationell forsknings- 

och tekniktävling för elever i åk 4-9, som 2018 engagerade 

fler än 40 000 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 ”Into 

Orbits” där deltagarna fördjupade sig i problem och möjligheter med att bo och leva i 

rymden. Vetenskapens Hus arrangerade och ansvarade för den regionala turneringen, 

med 27 deltagande lag, som hölls i kårhuset på KTH.

ForskarFredag och ForskarLördag

ForskarFredag är en del av det europeiska projektet  

”Researchers’ Night” och genomförs årligen den 

sista fredagen i september runt om i Europa. 

2018 var 29 orter i Sverige med och bidrog med 

olika aktiviteter. ForskarFredag Stockholm 2018 hade sin huvudarena på AlbaNova 

universitetscentrum och i Vetenskapens Hus, men aktiviteter genomfördes även på 

SciLifeLab, Biomedicum och Friskis & Svettis. Nytt för i år var att aktiviteter arrangerades 

i AlbaNova universitetscentrum även under lördagen. 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.

International Cosmic Day

Den internationella kosmiska dagen (ICD) arrangerades i samarbete med institutioner 

över hela världen. 60 gymnasieelever deltog i arrangemanget i Vetenskapens Hus. De 

fick lyssna på föreläsningar om partikelfysik, mäta kosmiska myoner och presentera sina 

resultat i en internationell webbkonferens med elevgrupper från hela världen.
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Myondetektor 
Vi mäter kosmisk strålning
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International Young Physicists Tournament

Fysiktävlingen International Young Physicists Tournament (IYPT) har i mer än 30 år 

givit gymnasieelever möjlighet att få uppleva hur det är att vara forskare och tillhöra ett 

forskningsprojekt där man löser riktiga problem. Vetenskapens Hus deltog med domare i 

den nationella uttagningen. Det svenska laget fick en fin sjätteplats, bland 32 länder, och 

blev näst bäst i Europa. Vetenskapens Hus anordnade i år tillsammans med IYPT Sverige 

även ett förberedande forskningsläger inför 2019, där 24 gymnasieelever fick möjlighet 

att vetenskapligt undersöka problem, göra experiment, jämföra med teori samt diskutera 

massor av spännande fysik, teknik och matematik långt över den vanliga gymnasienivån. 

Arbetet med IYPT skedde i samarbete med Danderyds gymnasium, Norra Real och den 

ideella organisationen IYPT SWEDEN.

Julutställning i Bergianska trädgården

Vetenskapens Hus deltog med elevaktiviteter i julutställningen ”Jul i växthuset” i Edvard 

Andersons växthus i Bergianska trädgården. Eleverna fick följa med på en vandring och 

upptäcka några av julens viktiga växter både i tropikerna, öknen och medelhavsområdet.

Lise Meitner-dagarna

I samarbete med Stockholms universitet och fysikersamfundet arrangerades Lise 

Meitner-dagarna i Stockholm. Eleverna fick lyssna på föreläsningar av forskare från 

universitet och näringsliv och fick utföra fysikaliska experiment i Vetenskapens Hus. De 

deltagande eleverna kom från gymnasieskolor runt om i landet. 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.

Mattecoach på nätet

Under 2018 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 6 633 konversationer av Mattecoach i Sverige och av 

dessa var 1 696 i Stockholm. Sedan starten har 45 000 mottagna elevsamtal passerat 

coacherna. I november slog Mattecoach på nätet upp dörrarna för vår nya coachnod på 

Aston University i Birmingham. Via den engelska noden kan nu även svenska elever välja 

att chatta på engelska.
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Pi-dagen 

För elever i högstadiet och gymnasiet
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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 2018 tog vi emot 650 

elever och 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.

Projekt Väst

Stockholms stads utbildningsförvaltning startade år 2017 ett treårsprojekt med fokus 

på att hitta en modell för arbete med ökade språkkunskaper i utvalda förskolor och 

grundskolor i område Stockholm Väst. Målet för modellen är att fler elever på högstadiet 

ska bli behöriga att söka till gymnasiet och Vetenskapens Hus är en av aktörerna i 

projektet. Under 2018 arbetade projektet bland annat med att koppla NTA-teman till 

aktiviteter i Vetenskapen Hus.

Rymdforskarskola

Under sommaren medverkade Vetenskapens Hus i en rymdforskarskola för gymnasie-

elever som arrangerades av Astronomisk ungdom och genomfördes med stöd från 

personal vid Vetenskapens Hus.
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Regionfinal 

Teknikåttan på KTH
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Science Meetup 

Tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien och Stockholms universitet anordnade 

vi en Science Meetup under sportlovet. Totalt 15 gymnasieelever från NT-program och 

språkintroduktionsprogram deltog under en vecka. De fick då fördjupa sig i fysikens 

fascinerande värld tillsammans med ledande forskare. Bland de bidragande forskarna kan 

nämnas Ulf Danielsson, professor vid Uppsala Universitet, författare och även känd från 

media.

Science on Stage

Science on Stage är ett europeiskt nätverk av lärare inom 

naturvetenskap, matematik och teknik. Vartannat år anordnas 

en festival med fortbildningar och nätverket utgör en 

plattform för utbyte och inspiration. Vetenskapens Hus ingår 

i ledningsgruppen för Science on Stage EU, vilken bidrar till ökad samverkan mellan 

lärare i Europa. Under 2018 arrangerade Vetenskapens Hus en informationskväll på 

Anna Whitlocks gymnasium. Lärare kunde då ta del av aktiviteter, workshops och en ”on 

stage”-show, som uppvärmning inför den stora festivalen i Cascais, Portugal 2019.

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 tretton tekniska högskolor och universitet. 

Vetenskapens Hus samordnar och genomför årligen den regionala tävlingen i 

Stockholmsregionen, som KTH har ansvar för. Vetenskapens Hus bidrar även till 

frågekonstruktionen på nationell nivå.

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 AlbaNova och 

anordnades av Förbundet Unga Forskare och Vetenskapens Hus. Juryn från KTH och 

Stockholms universitet valde ut 12 projekt bland 40 som tagits sig till semifinalen.  De 12 

utvalda gick vidare till rikstävlingen på Tekniska museet.
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Spelmatematik 
Skolprogram i matematik
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Övriga evenemang

Astronomins dag och natt

Astronomins dag och natt arrangerades 2018 för sjunde året, i samarbete med 

institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. Dagen koordineras av Svenska 

astronomiska sällskapet, med aktiviteter på ett stort antal 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.

Bolindagarna

Bolindagarna är en tvärvetenskaplig klimatkonferens som arrangeras av Bolincentret 

för klimatforskning. Vetenskapens Hus deltog under konferensen och presenterade sin 

verksamhet.

BRIDGES på Tekniska museet

BRIDGES är världens största tvärvetenskapliga konferens inom matematik och konst, 

som lockar deltagare från över 30 länder. I år stod Tekniska museet värd för konferensen. 

Vetenskapens Hus visade upp matematikaktiviteter i den matematiska trädgården under 

familjedagen. Under konferensveckan deltog matematikgruppen även i ett värdefullt 

idéutbyte, bland annat vid presentationer, workshops, samtal och en matematisk 

konstutställning.

Creations

Under 2018 deltog Vetenskapens Hus i Horizon 

2020-projektet Creations, ett EU-projekt som 

handlar om att kombinera naturvetenskap och konst 

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

erbjöd vi två skolprogram och aktiviteter under helg- och sommarkurser. 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 avslutades hösten 2018.
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Upptäck vårt solsystem 

Skolprogram i fysik
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Ecsite Annual Conference 

Ecsite är ett europeiskt nätverk för science centers, museer och vetenskapsfestivaler. 

Varje år hålls en konferens hos någon av medlemmarna. 2018 arrangerades konferensen 

av Naturhistoriska museet i Geneve tillsammans med CERN. 1 182 deltagare från 58 

länder samlades för att diskutera aktuella frågor inom vetenskapskommunikation. 

Vetenskapens Hus skickade två deltagare. Vi arrangerade och deltog i ett panelsamtal 

med titeln “Scientists as explainers: pros and cons” samt bidrog med innehåll till 

workshopen “Developing inquiry-based workshops for high-school students”.

Höstfest i Bergianska trädgården

Bergianska trädgårdens Höstfest anordnas årligen för allmänheten och då möter man 

Bergianska trädgårdens trädgårdsmästare och botanister samt många av Stockholms-

traktens trädgårdssällskap. Vetenskapens Hus avdelning Naturens Hus deltog med 

pedagogiska aktiviteter för barn.

Hjärnfestivalen

Hjärnfestivalen är det svenska namnet för Brain Awareness Week (BAW) - en global 

kampanj med syfte att öka allmänhetens medvetenhet om hjärnforskning. Festivalen 

arrangeras av föreningen Vetenskap i Samhället och består av ett flertal aktiviteter för alla 

åldrar. Vetenskapens Hus deltog i år i en prova-på-utställning på Kulturhuset tillsammans 

med forskare från Karolinska Institutet.

Julutställning i Bergianska

Vetenskapens Hus deltog i uppbyggnad av julutställningen ”Jul i växthuset” i Edvard 

Andersons växthus i Bergianska trädgården. Under utställningstiden, två veckor, 

bemannade vår personal även i flera publika julvisningar. 

Järvaveckan

Under Järvaveckan uppmuntrades ungdomar från Järvaområdet att delta i olika 

inspirerande aktiviteter och tävlingar. Vetenskapens Hus bidrog med matematik-

aktiviteter under en dag och deltog i initiativet #MinaKvarter – en fototävling som 

anordnas av Stockholms Science City i samarbete med Kista Science City med flera. 

Syftet med tävlingen är att öka intresset för teknik och vetenskap hos ungdomar 

från studieovana miljöer i Järvaområdet och därigenom öka mångfalden inom högre 

utbildning.
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Regnskogsträd eller ökenväxter 
i Edvard Andersons växthus 
Skolprogram i biologi
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Stockholms Kulturfestival

Tillsammans med Stockholms stad och många andra aktörer anordnades en kulturvecka 

för allmänheten i Stockholms innerstad. De 100 000 besökarna välkomnades bland 

annat in i Experimenttältet på Norrbro, där Vetenskapens Hus tillsammans med Tekniska 

museet lät besökarna pröva på olika roliga experiment.

Leda lärande konferens

Vetenskapens Hus deltog i utställningen under en heldagskonferens för lärare på 

Waterfront. Konferensen hade fokus på lärande och ledarskap och digitaliseringens 

betydelse för undervisnings- och verksamhetsutveckling i skolan. Konferensdeltagarna 

arbetar som förstelärare, forskarutbildade lärare med karriärtjänst, skolledare och 

chefer på central förvaltning i Stockholms stad. Som komplement till monter hade även 

Vetenskapens Hus en mattemagiker som gick runt bland deltagarna. Det blev ett mycket 

uppskattat koncept som gick ut på att genomföra magitrick med matematisk koppling.

Ljusfest vid Brunnsviken

I samband med Ljusfesten 2018 deltog Vetenskapens Hus med ett lykttåg i Bergianska 

trädgården, en vandring för de minsta besökarna. Ljusfesten arrangerades av Haga-

Brunnsvikens Vänner och genomfördes runtom Brunnsviken.

Naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag

Varje år anordnas naturvetarnas och matematikernas arbetsmarknadsdag i Aula 

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

Studenterna som besöker arbetsmarknadsdagen läser från grundnivå till forskarnivå 

och vårt syfte med medverkan är att informera om Vetenskapens Hus och rekrytera nya 

besöksledare till verksamheten.

Påsklovsvandring i växthuset

Under påsklovet erbjöds barn pedagogisk vandringar i Edvard Andersons växthus. 

Under vandringen fick besökarna veta mer om växter som återfinns i påskgodiset och 

provsmaka.
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Materialkemi 

Helgkurs för barn och ungdomar
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S.E.E- mässan

S.E.E. är nordens största mässa för den professionella elektronikindustrin och arrangeras 

av branschorganisationen Svensk Elektronik och Stockholmsmässan på Kistamässan. 

Arrangemanget har närmare 140 utställare och närmare 50 programpunkter. På mässan 

visade Vetenskapens Hus bland annat upp undervisningskonceptet FIRST LEGO League.

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 visade där upp delar ur verksamheten.

Skolforum

Skolforum är en av Nordens största mötesplatser för lärare, skolledare och skol-

utvecklare. Evenemanget arrangeras under två dagar i samarbete med Stockholms-

mässan i Älvsjö. På mässan deltar årligen ett stort antal utställare och Vetenskapens 

Hus fanns på plats i en monter där utvalda skolprogram visades upp och förbokade 

workshops inom programmering, matematik och geologi genomfördes.

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 Sjöhistoriska museet. Vetenskapens Hus visade, 

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

SYV-dagen

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

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

inbjudna företag. Temat för dagen var ”Framtidens yrke – lärare”. Lärarna fick bland annat 

information om utbildningar, om hur det är att arbeta som lärare samt information från 

lärarförbunden.

Öppet hus med glöggmingel

Under en kväll i december höll Vetenskapens Hus öppet för samarbetspartners, kollegor, 

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

prova-på-aktiviteter inom verksamhetens fem ämnesområden.
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Skolprogram i biologi



43

Verksamheten 2018
Universitetsverksamhet

Kurser på universitetsnivå

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

2018 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. 

2018 medverkade vi i kurser vid KTH och Stockholms universitet:

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

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

• LL123U, Grundläggande programmering åk 7-9, KTH

• SH2402, Astrofysik (laborationsmoment), 6 hp, KTH

• UM3101, Teknik och teknikdidaktik, 7,5 hp,  KTH och SU

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

• UM3103, Naturvetenskap och teknik för grundlärare F-3 II, 15 hp, SU

• UB307Y, Förskoledidaktik med inriktning mot matematik och teknik, 12 hp, SU

• PRODIDAKTU1, Programmeringsdidaktik 1, 7,5 hp, SU
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Examensarbeten
Under året har Vetenskapens Hus medverkat i handledning och datainsamling vid 

följande examensarbeten:

Kromatografi som laboration för högstadieelever 

Och dess påverkan på attityder gentemot kemi

Daniel Peterson, KTH, examensarbete

En studie av lärandeprogressioner under bilologilaborationer

På Vetenskapens Hus – ett resurscentrum för skolor

Andreas Bremer, Stockholms universitet, masteruppsats

Akustik och elevers uppfattning av ljudmiljön i klassrum

En undersökning av akustiken på gymnasieskolan NTI

Alexis Benson, KTH, examensarbete

Undervisning om hållbar utveckling

Utveckling, implementering och utvärdering av ett lärarstöd

Love Berzell och Magdalena Hamlin, KTH , examensarbete. Uppdragsgivare var 

Stockholm International Water Institute.

Laborativt arbete inom fourieranalys och motivation till matematikinlärning

Utvärdering och vidareutveckling av en laboration inom fourieranalys och ljudbehandling 

vid Vetenskapens Hus

Nikolai Artjomenkov, KTH, examensarbete

Eken – en värld i världen på svenska 

Anna Barrs, DEEP, Stockholms universitet, kandidatuppsats och även bok och film

Climate change education with a bright horizon?

Pedagogical reflections on teacher training for climate education that aims to empower 

students

Sheri Teal Willoughby Eklund, Stockholms universitet, masteruppsats
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Verksamheten 2018
Forskning

Praktiknära forskning för fler tjejer inom teknikämnet

Inom ramen för KTH:s praktiknära forskningsprojekt undersökte vi hur vi kan bli bättre 

på att inkludera tjejer i teknikundervisningen. Gruppbesök där elever genomförde 

skolprogrammet ”Programmera en robot” observerades. Projektet presenterades vid den 

regionala teknikkonferensen TiS2018 (Teknik i skolan 2018) i Stockholm.

Praktiknära forskning med Mattecoach

Inom detta praktiknära forskningsprojekt inom Mattecoach undersöktes hur man 

bäst når ut med information om tjänsten till elever, deras föräldrar och lärare. Projekt 

påbörjades 2016 och slutfördes under året med en rapport med titeln ”Hur når man ut till 

eleverna? – Vilken aktivitet är effektivast för att öka antalet elever i chatsamtal?”

Pedagogisk forskning om ”Klimatfortbildning med ljus horisont”

Susanne Engström och Johanna Blom, Institutionen för lärande vid ITM, KTH, undersökte 

under året hur Vetenskapens Hus pedagogiska klimat-kit kan bidra till ökat engagemang 

och tydliggörande av ämnesinnehåll i NO- och teknikundervisningen. Främst undersöktes 

de övningar som handlar om mat, transporter, hushållsteknik och kläder. Materialet ingår 

i ”Klimatfortbildning med ljus horisont”.

Deltagande i STLS

Under året har Vetenskapens Hus deltagit i ett forskningsprojekt som drivs inom STLS, 

Stockholm Teaching and Learning Studies. Projektet genomfördes i Ämnesdidaktiskt 

nätverket i naturvetenskap och teknik (ett nätverk som koordinerar och stödjer 

ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt från grundskolans tidiga år till 

gymnasiet), i samarbete med lärare, och behandlade lågstadiebarns förståelse av 

begreppet Cellen.
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Reaktioner och observationer 
Sommarkurs för tjejer
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Verksamheten 2018
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 KTH, Stockholms universitet och Karolinska 

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

kurs för 13-16-åringar. 2018 deltog totalt 427 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. 2018 deltog 198 tjejer på kursen. Kursen 

sponsrades sommaren 2018 av FLIR, IBM, ICES, Scania och Matematikvideo. Även 25 

elever från Peking University Elementary School gick kursen.

Upptäckarkurs på Naturens Hus

Under upptäckarkursen är deltagarna i åldrarna 6-9 år och genomförs i Bergianska 

trädgården. 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. 

2018 deltog 42 barn på kursen.
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Utveckling av 
verksamheten
Under 2018 har kvaliteten fortsatt att stå i fokus. Vi har startat nya projekt för att 
säkerställa att vårt arbete håller en god kvalitet, såväl ämnesmässigt som didaktiskt.

Pedagogisk utveckling

Utveckling av skolprogram

Utveckling av skolprogram sker kontinuerligt och i samråd med lärare och ämnesexpertis 

från universiteten eller näringslivet. De anpassas till de gällande läroplanerna Lgr11 och 

Gy11. Vid den årligen återkommande besöksledarkursen genomförs auskultationer där 

genomförandet av skolprogrammen granskas och diskuteras för att utvecklas.

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. Skolprogram som har diskuterats har haft fokus på programmering, 

det undersökande arbetssättet och hållbar utveckling (”Programmering”, 

”Mineraldetektiven”, ”Sopsortering”, ”Mat från hela världen”).

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 också kontinuerligt med andra 

liknande verksamheter genom studiebesök och prova-på-aktiviteter.

Besöksledarkurs

Besöksledarna i verksamheten utbildas genom en poänggivande kurs med syfte att ge 

en pedagogisk grund för undervisningen av elevgrupper. Kursen är obligatorisk för våra 

besöksledare och som komplement till utbildningen erbjuds även kompetensutveckling i 

samband med möten en gång per termin. Under  2018 deltog 22 studenter i kursen.
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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 cirka 15 lärare som träffas ett par gånger per år. De 

ger oss återkoppling i vårt utvecklingsarbete. Vi har under året fortsatt utveckla 

arbetet tillsammans med vårt Referenslärarråd. Vi har haft fokus på skolans kurs- 

och ämnesplaner som är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och 

lärarfortbildningar.

IT-utveckling och tekniskt underhåll
IT-gruppen och teknisk support, tillsammans med ämnesgrupperna, kommunikations- 

och marknadsföringsgruppen samt administrationen, arbetar ständigt med 

utvecklings- och förbättringsfrågor. Under året togs en ny version av hemsidan 

fram i publiceringsverktyget Drupal 8. Systemet för bokningar av elevaktiviteter och 

annan verksamhet vidareutvecklades. Projektverktyg för gemensam planering inom 

personalgruppen identifierades vilket resulterade i utprövning och utvärdering av 

projektverktyget Project Place. Rutiner för att följa dataskyddsförordningen GDPR, som 

trädde i kraft den 25 maj 2018, skapades. Ny hårdvara implementerades i verksamheten, 

såsom datorer, projektorer och bildskärmar. Regelbundet underhåll och uppdatering av 

mjukvara och hårdvara, såsom 3D-skrivare, mikroskop och annan teknisk utrustning 

kopplad till laboratorierna samt laptops för personal, genomfördes.
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Administration och koordinering
Under året har ett intensivt administrativt arbete inför ombyggnation av lokalerna i 

Vetenskapens Hus vid AlbaNova genomförts. Vidare har en arbetsgrupp fortsatt att 

utveckla bokningssystemet för hantering av besök. I den löpande administrationen har 

sådant som löne- och personalfrågor, arbetsledning av besöksledare, kursverksamhet, 

evenemang, lokalfrågor samt avtalsfrågor hanterats. Fakturering till partners och 

sponsorer som har avtal samt fakturering för elevgruppsbesök och lärare som deltagit i 

fortbildningar från skolor som inte har avtal har hanterats. 

Miljö- och hållbarhet
Vetenskapens Hus är genom KTH miljöcertifierat enligt ISO 

14001:2015, vilket innebär att ett systematiskt hållbarhets- och 

miljöledningsarbete genomsyrar verksamheten. Som ett led 

i miljöarbetet genomgick personal och åtta av besöksledarna 

KTH:s miljöutbildning. Verksamheten arbetar kontinuerligt 

med förbättring av miljö och hållbarhet genom att förslag 

från både fast personal och besöksledare dokumenteras 

och följs upp. Verksamheten deltog med sin kompetens inom miljöområdet och 

pedagogik i Bolincentrets klimatfestival och tog också tillsammans med Bolincentret 

för klimatforskning och utbildningsförvaltningen Stockholms stad, fram ett FORMAS-

finansierat pedagogiskt undervisningsmaterial för fortbildningen ”Klimatfortbildning med 

ljus horisont”. FN:s hållbarhetsmål lyftes fram i den pedagogiska verksamheten där de 

kopplades till de skolprogram som berörs.

Arbetsmiljö
Verksamheten arbetar regelbundet med frågor kring arbetsmiljön. Skyddsronder och 

brandtillsyn av lokalerna genomförs löpande. Skolprogrammen riskbedöms kontinuerligt 

och utvecklas med avseende på hälsa och miljö. Under 2019 kommer Vetenskapens Hus 

lokaler vid AlbaNova att byggas om. Ett flertal möten och workshops hölls under året i en 

projektgrupp för ombyggnationen och med personalgruppen. Arbetsmiljöfrågan var en 

viktig del eftersom behovet av renovering i personalytorna är stor.

50



51

Samverkan och 
synlighet
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 och Scania var våra företagssponsorer under 2018, men även andra 

aktörer har på olika sätt varit inblandade.

Exempel på samarbeten

• AstraZeneca och Scania stöder ForskarFredag 

• Scania stöder även Sommarkurs för tjejer och utveckling av ett nytt skolprogram i 

teknikämnet.

• FLIR stöder utvecklingen av skolprogram i fysik.

• 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.

I arbetet med att öka kännedomen om verksamheten och hitta nya samarbetspartners 

hölls regelbundna möten med samverkansavdelningen på Stockholms universitet 

respektive KTH:s näringslivssamverkan.

Samverkan med skolan
Vetenskapens Hus hade under året samarbetsavtal med 48 skolor och 7 kommuner. 

Kontakt och rapportering till skolor och kommuner med avtal hölls löpande samt ett 

antal träffar med lärare och skolledare från Stockholms stad och andra kommuner i länet. 

Sex nya samarbetsavtal med skolor skrevs. För att nå skolorna och dess lärare krävs stor 

lyhördhet. Kommunikations- och marknadsföringsgruppens arbetar för att synas via 

många olika kanaler, både fysiskt och digitalt.
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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. 

Digitala kanaler

Under 2018 arbetade kommunikationsgruppen företrädesvis med 20 nyhetsbrev till 

drygt 3300 prenumeranter och närvaro i sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram 

ett par gånger i veckan under terminstid. Pressmeddelande, blogginlägg och nyheter 

skickades ut via Pedagog Stockholms bloggportal och Mynewsdesk, ca 2 ggr/månad. 

En ny version av hemsidan lanserades och vidareutvecklades. Trycksaker och digitalt 

material, främst till lärare, delades ut i ordinarie verksamhet och vid olika evenemang 

under året. Produktion och publicering av digital julkalender under december, i form av 

24 korta naturvetenskapliga inspirationsfilmer som spreds via Youtube och Facebook. 

Rutiner för att följa dataskyddsförordningen GDPR, som trädde i kraft den 25 maj 2018, 

skapades. 

Publika verksamhetspresentationer

Det nyutvecklade skolprogrammet ”Analytisk kemi på skeppet Vasa” var under hösten 

med i ett inslag i SVT lokalnyheter. Föreläsningar från årets ”Bolincentrets klimatfestival” 

var med i Kunskapskanalen via UR-skola. Vetenskapens Hus bidrog med gästposter på 

Stockholms universitets Instagram-konto, via Bergianska trädgården. Verksamheten i 

allmänhet presenterade vid många större evenemang under året. Bland flera kan nämnas 

KTH Space Rendezvous, CREATIONS-projektet (avslutande konferens i Athen) samt 

Ecsite (tema ”Creative Collisions” i Portugal), konferensen Bridges på Tekniska museet.
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Elektricitet och magnetism 
Helgkurs för barn och ungdomar
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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 2018 arbetade 114 studenter aktivt i vår 
verksamhet. Årligen börjar ett tiotal nya studenter för att sedan arbeta hos oss under ett 
till två år. 

Sarwin Abdullah, besöksledare i fysik

Jag studerar sjukhusfysikerprogrammet på Stockholms 

universitet och fascineras av fysik, matematik och människors 

hälsa. Framtidens utmaningar kräver fler forskare inom natur-

vetenskapen. Att vara besöksledare i fysik är ett utmärkt sätt att 

kunna inspirera nya studenter inom dessa områden. Samtidigt är 

det en lärorik erfarenhet inför framtiden!

Johan Lindberg, doktorand i matematik

Jag doktorerar inom matematisk logik vid Stockholms universitet 

och handleder nu gymnasiearbeten i matematik inom temat 

beräkningsteori. Just detta ämne är något som jag tror att jag 

själv hade velat få lära mig om i den åldern. Jag hoppas att 

mina studenter ser vilka slags spännande frågor mer modern 

matematik kan handla om, och att det gett dem mersmak att lära 

sig mer.

Erik Wetterskog, utvecklingsledare i fysik och teknik

Jag är disputerad materialkemist från Stockholms universitet 

och arbetar på Vetenskapens Hus sedan hösten 2018. Jag älskar 

naturvetenskap och matematik i alla dess former och tycker 

att det är superkul att utveckla vårt pedagogiska material. Det 

bästa med jobbet är mötet med eleverna och deras entusiasm, 

experimentlusta och upptäckarglädje under våra laborationer.
Erik Wetterskog 

pedagogisk utvecklare

Tre profiler ur personalen

Sarwin Abdullah 
besöksledare

Johan Lindberg 
doktorand
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Personalgruppen
Christofer Andersson  Ansvarig barn- och helgkurser

Marcus Angelin    Bitr. föreståndare, pedagogisk utvecklare kemi och  

    molekylärbiologi och projektledare ForskarFredag 

    Stockholm

Elisabet Bergknut   Ansvarig kommunikation och marknadsföring

Anders Blomqvist   Pedagogisk utvecklare kemi och molekylärbiologi och

    projektledare Science on Stage Sverige

Marie Danielsson  Pedagogisk utvecklare kemi och molekylärbiologi

Helena Edin    Koordinator och administratör

Ewa Erixson-Carlqvist   Projektledare

Charlotte Flodin   Pedagogisk utvecklare grön biologi och miljö och hållbar 

    utveckling

Ann Franzén    Pedagogisk utvecklare grön biologi,

    avdelningsföreståndare Naturens Hus

Magnus Frölid   Tekniker

Freddy Grip   Pedagogisk utvecklare matematik och teknik,  

    projektledare FIRST LEGO League fr o m hösten 2018

Sven-Gunnar Hjort   Tekniker

Annica Hofberg   Pedagogisk utvecklare teknik, ansvarig Mattecoach

Cecilia Kozma    Föreståndare

Johan Lundberg   Pedagogisk utvecklare biologi, projektledare

Tanja Nymark    Pedagogisk utvecklare fysik, projektledare Teknikåttan

Elin Ottergren   Pedagogisk utvecklare matematik, kommunikatör

Jonatan Pipping   IT-utvecklare

Jonas Tidström    Pedagogisk utvecklare teknik, projektledare FIRST LEGO 

    League, t o m våren 2018

Klas Walldén   Amanuens

Erik Wetterskog   Pedagogisk utvecklare teknik, fr o m hösten 2018

Henrik Åkerstedt   Pedagogisk utvecklare fysik

Stefan Åminneborg   Pedagogisk utvecklare fysik

Doktorander  

Nejla Erdal   Kemi, Skolan för kemivetenskap, KTH

Simon Eriksson   Institutionen för astronomi, Stockholms universitet

Johan Lindberg   Matematiska institutionen, Stockholms universitet

Thomas Ohlson Timoudas Inst. för matematik, Skolan för teknikvetenskap, KTH

Johan Sörngård   Fysikum, Stockholms universitet
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Styrelsen
Maria Andrée   Stockholms universitet 

Per Berglund  KTH 

Tomas Bertilsson  Scania Academy, Scania CV AB, vt 18

Per Einarsson  AstraZeneca

Anders Forsberg  Scania Academy, Scania CV AB, ht 18 

Peter Lyth  Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Stefan Nordlund  Stockholms universitet, ordförande 

Arnold Pears  KTH

Alasdair Skelton  Stockholms universitet

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

Göran Grimvall  Professor emeritus, teoretisk fysik, Skolan för teknikvetenskap, KTH

Karim Hamza  Universitetslektor, MND, Stockholms universitet

Markus Hidell  Universitetslektor, docent, Skolan för elektornik- och datavetenskap, KTH

Kerstin Jon-And  Professor emerita, elementarpartikelfysik, 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

Agneta Norén  Forskare, Institutionen för biokemi och biofysik, 

   Stockholms universitet

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

Sara Strandberg  Universitetslektor, elementarpartikelfysik, Fysikum, 

   Stockholms universitet

Stefan Ståhl  Professor, bioteknik, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, KTH

Attila Szabo  FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad, MND, Stockholms universitet
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Energiomvandlingar 
Skolprogram i fysik
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Referenslärarråd
Karin Mogren   Bagarmossens skola   Stockholm

Petra Nordström   Bandhagens skola   Stockholm

Lars Gråsjö   Danderyds gymnasium   Danderyd

Christer Gunnarsson  Ellen Key skolan    Stockholm

Elin Gawell   Gustavsbergs gymnasium  Nacka

Conny Marstad   Kärrtorps gymnasium   Stockholm

Johan Barker-Åström  Lovisedalsskolan    Stockholm

Linda Westerberg Midsommarkransens grundskola  Stockholm

Robin Schwartz   Midsommarkransens grundskola  Stockholm

Makarim Al-Najem  Rödabergsskolan   Stockholm

Malin Lagerström  Södermalmsskolan   Stockholm

Ragna Alverbäck  Träkvista skola    Ekerö

Åsa Forslin Aronsson  Tullinge gymnasium   Botkyrka

Martin Uriona   Valstaskolan     Sigtuna

Lena Lacopie   Åva gymnasium    Täby
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Programmera en robot 

Skolprogram i teknik
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Skola Ämnesområde Antal elever Besöks-
ekvivalenter*

Förskola NO/matematik 12 1

Grundskola Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 28 360 2 209

varav Biologi (grön) ** 11 046 888

Fysik 7 365 570

Kemi (inkl. vit biologi) ** 2 192 163

Matematik 3 274 264

Teknik 4 483 324

Gymnasium Biologi/Fysik/Kemi/Matematik/Teknik 16 381 1 386

varav Biologi (grön) ** 2 068 153

Fysik 6 187 506

Kemi (inkl. vit biologi) ** 5 270 484

Matematik 809 103

Teknik 2 047 140

DELSUMMA 44 753 3 596

kurSer för barn 
och unga

Aktiviteter Antal 
deltagare

Unika
individer

Besöks-
ekvivalenter*

Helgkurs 6–12 år 2 154 359 177

Helgkurs 13-16 år 340 68 30

Sommarkurs för tjejer 1 980 198 200

Sommarkurs för elever från Peking 
University Elementary School

250 25 30

Upptäckarkurs, Naturens Hus 126 42 12

DELSUMMA 4 850 692 449

* En besöksekvivalent motsvarar en grupp (upp till 16 elever) som utför aktivitet upp till 120 minuter.
**I tidigare årsredovisningar (t o m 2016) 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 300

BRIDGES 500

Ecsite 100

Edutainmentdagar på Gröna Lund 5 600

EUSO 24

FIRST LEGO League 376

ForskarFredag och ForskarLördag, Stockholm 6 000

Hjärnfestivalen 120

Höstfest i Bergianska trädgården 50

International Cosmic Day 60

IYPT träningsläger 26

Julglögg med pyssel 80

Järvaveckan 100

Klimatfestivalen 1 200

Stockholms Kulturfestival 5 000

Leda Lärande konferens 100

Lise Meitner-dagarna 120

Ljusfest vid Brunnsviken 100

Mästarklasser i partikelfysik 53

Pi-dagen 650

Påskvisningar i Bergianska trädgården 64

Sommarforskarskolor (med Astra Zeneca och Astronomisk ungdom) 175

Science Meetup 12

SEE-mässan 1 300

SETT-mässan 500

Skola + Museum = Sant 320

Skolforum 1 000

Studie- och yrkesvägledardag 45

Teknikåttan 4 073

Unga Forskares regionala utställning 100

DELSUMMA 28 148

övrigt KTH/Stockholms universitet, undervisning 1 279

Utbildning besöksledare, mattecoacher 114

Externa möten, studiebesök, konferenser 1 079

Lärarträffar; information/aktiviteter 86

Lärarfortbildningar 1 280

Mattecoach 1 700

DELSUMMA 5 538

TOTALT 83 289

Besöksstatistik
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Ekonomi
Kostnader och intäkter
Omsättningen 2018 var 27 645 000 kr. Största kostnaden var personal, som stod 

för 14,2 Mkr (inklusive timanställda besöksledare). Hyreskostnaden var 4,5 Mkr och 

driftskostnaden 0,9 Mkr. Kostnaderna för diverse projekt var 1,3 Mkr. Nytt för 2018 var 

att även overheaden bokfördes. Den uppgick till 6,8 Mkr.

Kostnader personal

Ledning, administration, marknadsföring 3 065 000 kr

Utvecklingsarbete 1 530 000 kr

Drift av basverksamheten 5 620 000 kr

Drift av interna projekt 1 440 000 kr

Besöksledare, mattecoacher (KTH/Stockholms universitet) 2 555 000 kr

Summa personal 14 210 000 kr

Overhead 6 765 000

Kostnader loKaler

Laborationslokaler 3 450 000 kr

Kontorslokaler 850 000 kr

Övriga lokaler 200 000 kr

Summa lokaler 4 500 000 kr

Kostnader drift

Utrustning 345 000 kr

Förbrukningsmateriel 160 000 kr

Övrigt 300 000 kr

Marknadsföring 135 000 kr

Interna projekt 460 000 kr

Externa projekt, inklusive personal 770 000 kr

Summa drift 2 170 000 kr

Summa kostnader 27 645 000 kr
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Ekonomi
 

intäKter

Ägare - KTH 4 200 000 kr

Ägare - Stockholms universitet 4 200 000 kr

Stockholm stad 4 200 000 kr

Andra kunder 2 975 000 kr

Sponsorer 800 000 kr

Övriga finansiärer interna projekt 2 010 000 kr

Statliga lönebidrag 280 000 kr

Externa projekt 905 000 kr

Lokaler 1 635 000 kr

Overhead 6 710 000

Summa intäkter 27 915 000 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. 

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 Bilingual
Futuraskolan International School of Stockholm
Gullvivaskolan, Stockholm
Hvilan Utbildning AB, Stockholm
Internationella Kunskapsgymnasiet, Stockholm
JENSEN gymnasium norra, Stockholm
JENSEN gymnasium södra, Stockholm
Johan Movingers Gymnasium, Stockholm
Järfälla gymnasium NT, Järfälla
Klara Teoretiska Gymnasium Norra, Stockholm
Klara Teoretiska Gymnasium, Sollentuna
Klara Teoretiska Gymnasium Västra, Stockholm
Kristofferskolan, Stockholm 
Kvarnskolan, Järfälla

Lunaskolan Östra Gymnasium, Lidingö
Maria Elementarskolan, Stockholm
Metapontum - Sonja Kovalevsky skolan
Mälardalens Tekniska Gymnasium, Södertälje
Nacka gymnasium, Nacka
NTI Gymnasiet, Stockholm
NTI-Vetenskapsgymnasiet, Stockholm
Raoul Wallenbergsskolan, Bromma
Sjölins gymnasium, Nacka
Stockholm International Academy
Stockholms Idrottsgymnasium, Stockholm
Södervikskolan, Upplands Väsby
S:t Botvids gymnasium, Botkyrka
Thoren Business School, Stockholm
Thoren Innovation School, Stockholm
Träkvista skola, Ekerö
Tullinge gymnasium, Botkyrka
Täby Enskilda Gymnasium, Täby
Upplands Bro gymnasium, Upplands Bro
Vasastans Montessoriskola, Stockholm
Vittraskolorna AB, Järfälla
Värmdö gymnasium, Värmdö 
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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