
Teknikens Hus story
Med utställningarnas olika teman, med miljöer och gestaltande uttryck, 

med den pedagogiska grundidén och med utgångspunkt i det välkända 
berättar Teknikens Hus en tydlig berättelse. Teknik, naturvetenskap och 
matematik är häftigt och intressant. Det finns i vår vardag och i vårt län. 

Framtiden finns här.



Teknikens Hus är en pedagogisk verksamhet och ett science center som med utställningar, skolprogram 
och publika program stimulerar nyfikenhet och uppmuntrar till eget upptäckande. Syftet med verk-
samheten är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och unga och inspire-
ra till teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Fortbildning av lärare och folkbildning är också 
mycket viktiga delar i verksamheten.

Ansvarig för verksamheten i Teknikens Hus är en stiftelse, bildad av Högskolan i Luleå (nuvarande 
Luleå tekniska universitet), LKAB, SSAB, Vattenfall, Norrbottens kommuner och Luleå kommun.

Vad är Teknikens Hus?

Teknikens Hus uppdrag är att öka intresset för teknik, naturvetenskap och matematik hos barn och 
unga, med ett långsiktigt mål att stimulera till ökad kompetens, högre utbildning och på sikt tillväxt i 
regionen.

Uppdraget

Vi tänder gnistor för en smartare framtid – varje dag!

Vision

Vi är öppna - i Teknikens Hus är vi öppna och vänliga och vi vet vad värdskap är. Vi främjar en inklude-
rande kultur som präglas av förtroende, nyfikenhet och respekt för varandra. Vi är starka när vi litar på 
varandra, strävar åt samma håll och har roligt när vi är tillsammans.

Vi är nytänkande - i Teknikens Hus försöker vi ständigt utveckla och utvecklas. Det som görs bra idag 
kan göras lite bättre imorgon. Glädjen och förmågan att hitta lösningar på utmaningar är det som 
engagerar och inspirerar oss. Vi vågar tänka utanför ramarna för att göra skillnad. Vi utmanar varan-
dra, uppskattar andras åsikter och tar ställning för det vi tror på.

Vi tar samhällsansvar - i Teknikens Hus är det viktigt att bidra till ett globalt hållbart samhälle. Här 
använder vi alla resurser med omsorg och vi hittar gärna gröna lösningar. Vi är övertygade om att 
mångfald ger oss styrka och tar fram det bästa i varandra. Vi är stolta över vårt samhällsarbete och över 
vår region.

Vi ger lärande upplevelser - i Teknikens Hus väcker vi nyfikenhet. Som en lärande organisation delar 
vi gärna med oss av vår kunskap på ett lustfullt sätt. Vi kombinerar hjärna, hjärta och händer för att 
skapa förståelse för hur saker och ting hänger ihop. Alltid vilande på en vetenskaplig grund.

Värderingar



Ann-Marie Israelsson, Teknikens Hus första 
verksamhetschef och grundare, var rekryte-
ringsansvarig vid den nystartade Högskolan i 
Luleå under sent 70- och tidigt 80-tal. Hon tog 
emot många studiebesök från skolklasser, som 
kom för att få veta mer om högskoleutbildning 
och om den forskning som bedrevs vid högsko-
lan. 

Ann-Marie ville testa olika metoder för att locka 
studenter till utbildningarna och hade hört talas 
om en nystartad rörelse med ”teknikcentrum” 
där barn och unga kunde experimentera i spän-
nande miljöer. Hon insåg att det var viktigt att 
väcka intresset för naturvetenskap och teknik 
redan i tidiga åldrar och tillsammans med kolle-
gor och några pedagoger, bland andra 
Ann-Gerd Eriksson som senare anställdes vid 
Teknikens Hus, startades en testverksamhet för 
förskolebarn i en lägenhet i den nybyggda stads-
delen Porsön.

”Lek med teknik”  bestod av enkla vetenskapliga 
experiment baserade på lekfull interaktivitet. 
Dessutom byggdes mindre utställningsmiljöer 
upp vid några institutioner vid Högskolan. 

Försöksverksamheten blev mycket lyckad 
och med inspiration från science center som 
Explo-ratorium i San Fransisco började Ann-
Marie att söka finansiering för ett science 
center för barn och unga i Luleå. Med 
Högskolan som bas började Ann-Marie 
Israelsson att uppvakta länets stora 
industriaktörer, bla LKAB, SSAB och 
Vattenfall. 1985 kom genombrottet, när 

Historik

LKAB donerade tio miljoner till det nya teknikcentret via stiftelsen Erik Hammarstens fond. SSAB och 
Vattenfall följde efter med två miljoner var och grundplåten för Teknikens Hus var lagd. Luleå 
kommun och Länsstyrelsen bidrog också till finansieringen. Einar och Ragnhild Lundströms stiftelse 
stödde initiativet med flera stora donationer. En arkitekt kunde anställas och många företag såväl 
lokala som nationella, bidrog med material, arbete och pengar. Spaden sattes i jorden våren 1987 och 
den 27 maj 1988 öppnade Teknikens Hus. 

Från start fanns Gula huset med sin vardagsteknik, globen med Planetariet, gruvan, stålverket och tema 
vattenenergi i basutställningen. Det gjordes plats för skog- och pappersdelen redan från start och 1991 
anslöt skogsindustrierna. Den första tillfälliga utställningen var ”Kaleidoskopet öppnar sig”, om mate-
matik. Teknikens Hus blev en omedelbar succé. En positiv kalkyl för första årets besökssiffra var 50 000. 
Det kom 175 000. 

De femton första åren var det fri entré till Teknikens Hus. Tanken var att alla, oavsett ekonomisk 
bakgrund skulle kunna ta del av verksamheten. Det fria inträdet skulle också främja återbesöket, en 
pedagogisk tanke. Teknikens Hus höll också kvällsöppet en kväll i veckan. Tiderna ändrades och en 
större del av egenfinansiering började krävas. 2003 infördes inträde, på en jämförelsevis låg nivå. 
Från besöksantal årligen på 150-170 000 stabiliserades det till omkring 80000-100000 besökare per år, 
en siffra som ännu placerar Teknikens Hus i topp bland länets besöksmål och som håller gott vid 
nationella och internationella jämförelser.
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Framgångssagan fortsätter
Teknikens Hus i Luleå har allt sedan starten haft många och starka band med sin omvärld. Man insåg 
tidigt att verksamheten behövde rikta sig utåt för att kunna utvecklas, genom studiebesök vid andra 
verksamheter och i olika samarbeten och sammanslutningar. Teknikens Hus deltar i nationella och 
internationella nätverk för science center och i många projekt på svensk, nordisk och europeisk nivå. 
Studiebesök och samarbeten ger viktig inspiration, öppnar för kontakter och ger ny kunskap. Med sitt 
goda anseende i Sverige och i världen har Teknikens Hus genom åren också tagit emot många besök av 
aktörer i färd med att öppna nya science center.  

Fina priser och utmärkelser har det också blivit. Verksamheten tilldelades Nationalencyklopedins kun-
skapspris 2003, vid världskongressen för science center i Rio de Janeiro 2005 utsåg kollegor i branschen 
Teknikens Hus till världens bästa science center i sin storleksklass och Teknikens Hus har utsetts både 
till årets varumärke i kommunen och Sveriges bästa arbetsplats för kvinnor. Skolverket har sedan 2010 
rankat Teknikens Hus högst av alla landets science center, i sin årliga bedömning.

I Teknikens Hus vill vi att flickor och pojkar ska vara lika aktiva. Genom att låta dem utforska och upp-
täcka själva, väcka deras nyfikenhet och inte ge svar på alla frågor vill Teknikens Hus väcka lust att lära. 
Traditionellt närmar sig flickor och pojkar teknik på olika sätt, där flickor vill veta vad tekniken ska 
användas till och vad den kan åstadkomma medan pojkar generellt sett är intresserade av tekniken i sig. 
Teknikpedagogik på flickors villkor blir i Teknikens Hus att i alla delar av verksamheten utgå från 
helheten och det välkända, för att sedan gå mot det okända.   

I Teknikens Hus knyts alltså kunskapen till den verklighet som är välbekant för oss alla. Teknik och 
naturvetenskap från industrierna i vårt län och från den verklighet vi alla har runt omkring oss är 
utgångspunkten. De stora naturtillgångarna i norr, malmen i berget, skogen som växer runt hörnet och 
vattnet i våra älvar, bildar bakgrunden. Rymdforskningen som bedrivs i länet och datacenter i vårt län 
finns också där. Gestaltning och materialval speglar utställningarnas själ. Verkligheten är vår scenograf! 
Allt hänger ihop och det ska vara tydligt. Teknikens Hus kan liknas vid ett Norrbotten i miniatyr, för 
länsborna att känna igen och för besökare och nyinflyttade att upptäcka. När man står på Torget mitt 
i huset, kan man se att utställningsområdena till och med är placerade i rätt väderstreck. Genom att 
testa och experimentera i utställningarnas miljöer får besökarna lära och upptäcka, ibland med litet 
hjälp på traven av utställningsguiderna och de unga Frågvisarna. 

På helger och under skollov erbjuds programverksamhet för Teknikens Hus allmänpublik. Det är 
exempelvis demonstrationer och vetenskapsshower, föreläsningar, öppna verkstäder och visningar av 

Hur gör vi?



Teknikens Hus teman

stjärnor, norrsken och andra himlafenomen i Planetariet. 

ScienceClub@TH och sommarlägret Tystnad. Tagning! är två fritidsverksamheter för barn som 
Teknikens Hus driver. Science Club finansieras av Facebook och tema är skapande med digital 
teknik, som 3D-skrivare och laserskärare. I sommarlägret gör deltagarna film och TV. Syftet med 
lägret och efter-middagsklubben är att ge ett barn ett fritidsalternativ där fokus ligger på eget skapande 
med spännande teknik.

Butiken i Teknikens Hus heter Kullagret och har precis som namnet antyder kluriga presenter, 
souveni-rer och experiment för besökarna att få med sig hem efter besöket. Restaurangen drivs 
sedan 2017 i Teknikens Hus egen regi och är en viktig del för att gästerna ska få ett riktigt bra besök i 
Teknikens Hus. Barnkalas, företags- och familjeevent i Teknikens Hus har naturvetenskapliga teman.   

Barn från förskoleklass upp till gymnasium i kommuner i länet som bidrar till Teknikens Hus 
erbjuds kostnadsfria, handledda skolprogram. I skolprogrammen får eleverna testa och laborera, 
med nya material och i en annorlunda miljö. Ämnen för programmen är t ex mekanik, 
programmering, kemi, brandsäkerhet, återvinning, konstruktion och energi. Eleverna kan få en 
visning i Planetariet eller skapa TV och film i Studio T. Ibland erbjuds skolprogram som anknyter 
till aktuella vandringsutställ-ningar. Teknikens Hus vill vara en resurs för skolan, i ämnen och med 
material som många lärare upp-lever svåra att arbeta med på egen hand i skolan. Omkring 17 000 
elever deltar årligen i handledda skol-program i Teknikens Hus. 

Ända sedan start har Teknikens Hus besökt skolor i länet för att fortbilda lärare och ge dem 
kunskap och verktyg att jobba med teknik i sina elevgrupper. Fortbildningskurser i ämnen med 
teknisk och naturvetenskaplig anknytning ges regelbundet. Lärarnätverk har byggts upp på 
kommun- och region-nivå. Teknikens Hus vill hjälpa till att höja den tekniska kompetensen hos de 
deltagande lärarna, vara ett stöd för undervisningen i skolan och bidra till att ge alla barn och unga i 
Norrbotten samma förut-sättningar. I nätverken kan pedagoger utbildas, dela erfarenheter, diskutera 
och laborera tillsammans i teknik, naturvetenskap och matematik. Sedan hösten 2017 arbetar 
Teknikens Hus med att utvidga det regionala lärarnätverket RegTek att omfatta Norrbottens 
samtliga  kommuner. Det inledande fokus-området är att öka lärares och elevers digitala 
kompetens, ett område som införs i skolans läroplan 2018. Sedan 2010 finns också LuTek, ett 
nätverk för Luleås lärare. 

För att säkra den vetenskapliga grund som verksamheten vilar på, finns samarbetet med 
professorer vid Luleå tekniska universitet genom det vetenskapliga rådet. Ett genus- och 
mångfaldsråd finns också för stöd och viktig koppling till forskning i de områdena.
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Teknikens Hus utställningsteman i basutställ-
ningen är helt eller delvis finansierade av aktö-
rer i de olika branscherna och industrierna. De 
vill bidra till att Teknikens Hus uppdrag att öka 
intresset för teknik, naturvetenskap och mate-
matik nås. De vill genom att samarbeta och 
synas i Teknikens Hus stimulera till studier 
inom områdena och på sikt locka välutbildad 
personal till sina verksamheter. 

Vatten och energi
Vatten är en råvara som ger energi till förädling 
av andra råvaror. I Teknikens Hus är vattnet en 
central del i utställningshallen med sitt flöde 
från fjällen genom skogslandet ner till kusten 
och ut i havet. På vägen tas energin tillvara i 
vattenkraftverk. Teknikens Hus har Sveriges 
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minsta fungerande vattenkraftverk som besökarna kan experimentera med. Vår värld går 
(förhoppningsvis) mot en fossilfri framtid. Under 2021 påbörjades en förstudie med stöd av Luleå 
energi och Vattenfall för att utveckla Teknikens Hus energiutställning. Förstudien ska leda fram till 
skapandet av en modern framtidsutställning som skildrar de stora industrisatsningarna i vårt län 
inom förnybar energi och framställning av stål utan hjälp av fossila bränslen.

Skog och papper
Skog har vi gott om i Norrbotten. Den är en råvara som ger papper, kartong och allsköns papperspro-
dukter. Skogen ger virke att bygga med. Spill från pappersindustrin eldas och ger värme och elektricitet. 

I Teknikens Hus finns berättelsen om hur skogen vårdas och hur avverkning och förädling går till. Men 
skogen har andra värden än de rent ekonomiska. En del i skogsutställningen ger besökaren möjlighet 
att mysa bland träden och upptäcka det lilla i det stora. Här möter besökaren också djuren som finns i 
den norrbottniska naturen. I labyrinten lär sig besökaren mer om modernt skogsbruk, med 
simulatorn får besökaren träna på samma sätt som blivande skogsarbetare att manövrera en skördare i 
skogen och fälla träd. Med CT-scannern analyserar besökaren en stock innan den går till 
sågverket. Under hösten 2021 planeras en publikfavorit att vara tillbaka när den nya skotaren tar sin 
plats i skogsutställningen igen.  

En populär experimentstation som funnits med länge är pappersmaskinen, där tusentals papper 
tillverkats av besökarna själva. Sågverket berättar om hur trädstockar blir brädor.

Gruva och geologi
Innan man kan öppna en ny gruva och ta upp malm måste man veta var man ska leta och hur. Därför 
tar Teknikens Hus utställningsområde om gruvindustrin sin avstamp i jordens tillblivelse, geologi och 
prospektering. Här finns ett kök som visar att metaller finns i alla saker vi använder i vardagen. Utställ-
ningen berör hur avgörande metallerna är för fritidsaktiviteter som skoterkörning och fiske.

Sprängning i dagbrott och en genomskärning av gruvan i Kiruna finns med. Pelleteringen är en 
viktig del som lyfts fram och det finns möjlighet att ta en tur ner i gruvan i Malmberget med 
minibussen. Den äkta gruvborren är kvar, den kan besökarna självklart köra och provborra i 
bergväggen med. Här berättas att LKAB är Europas största leverantör av järnmalmspellets. Från 
lokhytten på övre plan i stålutställningen kan besökaren köra stålpendeln längs malmbanan, hämta 
pelletsen i norr och frakta den till stålverket vid kusten i Luleå. 

SIMS Mining är en VR-upplevelse där besökarna tävlar om att hitta guldmynt i gruvgångarna. 
Utställningsdelen berättar om modern gruvdrift, med fler digitala lösningar som förbättrar 
arbetsmiljön för gruvarbetare och gör verksamheterna effektivare, något som gagnar miljön.  



Järn och stål
SSAB är den stålkoncern som verkar i Luleå och som också medfinansierar stålutställningen i Teknikens 
Hus. Stålutställningen är hopbunden med gruvan genom järnvägen, som löper under taket i utställ-
ningshallen. 

En promenad i spiraltrappan genom masugnen tar besökaren ner till stålverket, där hela processen från 
järnråvara till stålprodukter beskrivs med experiment, text och bilder. Masugnen matas dygnet runt 
med pellets, kalk, koks och briketter. När smältan tappas ur masugnen separeras slaggen och det flytan-
de järnet förs vidare i torpedos till LD-ugnen. I LD-processen renas järnet från kol med syrgas och blir 
till stål. Genom tillsatser av olika ämnen i skänkmetallurgin görs olika sorters stål, allt beroende på vad 
SSAB:s stålkunder vill ha. Stålet gjuts i formar i stränggjutningen och kapas till slabs, för vidare transport 
till valsning i Borlänge och sedan ut till beställare i hela världen. 

Vi norrbottningar är stolta över vårt rika län och vad vi kan göra med råvarorna, och det märks inte 
minst i järn- och stålutställningen.

Stålprodukter
Berättelse om malmens väg från gruvorna i norr 
till stålverken vid kusten fortsätter i tillverk-
ningsindustrin. I utställningen Stålprodukter 
får besökaren följa med in i Scania Ferruforms 
fabrik i Luleå. Här skildras hur de stora stålrul-
larna kommer från stålverket, hur de klipps och 
formas till sidobalkar, bakaxlar och en mängd 
olika komponenter till lastbilschassin. I filmen 
får man möta några av de c:a 600 yrkesskickliga 
personer som arbetar i fabriken. 

I utställningen lär sig besökaren om ytbehand-
ling och rost, de får stansa ut en lastbilform i 
kartongpressen, vika och experimentera med 
hållfasta balkformer på flaket, svetsa med AR-
teknik, förstärkt verklighet. Inne i den 
fullskaliga lastbilshytten finns en 
körsimulator där besökaren kan prova att köra 
längs en väg eller bara njuta av utsikten över 
Teknikens Hus stora hall. Utställningen Stålpro-
dukter är producerad i samarbete med Scania 
Ferruform.

Flyg och aerodynamik
Mitt i Teknikens Hus stiger och sjunker den 
färgglada varmluftsballongen oavbrutet, en 
perfekt ”eye catcher" i den stora utställnings-
hallen. På övre plan finns cockpit där besökaren 
kan leka pilot och flyga omkring i vårt 
vidsträckta län. Flyget är viktigt för att 
kommunikationerna inom länet och med vår 
omvärld ska fungera.  

Rymden
Det finns en rymdindustri i Norrbotten som 
Teknikens Hus berättar om i rymdutställning-
en. Vid Esrange i Kiruna, Sveriges enda rymdra-
ketbas, skjuts raketer med experiment ut i 
rymden. I Kiruna finns också Rymdgymnasiet 
och Sveriges enda civilingenjörsutbildning i 
rymdteknik, en del av Luleå tekniska 
universitet. 



Vid Institutet för rymdfysik IRF i Kiruna forskar man om rymdfysisk, atmosfärfysik och rymdteknik. 
Ett stort område är forskning kring norrsken. 

I olika utställningsstationer berättas om planeterna, solen, månen och satelliter. I taket i stora hallen 
hänger en modell av den internationella rymdstationen ISS. Det är lätt att få syn på norrskenet i vårt 
län. Människor kommer från hela världen bara för att få se det magiska himlafenomenet. I Teknikens 
Hus planetarium är norrskenet en del av den guidade stjärnvisningen.

Luleå hamn 
Luleå Hamn är Sveriges största bulkhamn. Bulk är gods som läggs i lösvikt direkt i lastutrymmet. Trots 
tjocka vinterisar är hamnarna öppna året runt. Statsisbrytarna och hamnens egna båtar håller rännan 
öppen. Miljontals ton gods lastas och lossas varje år. Råvaror och produkter från gruva och stålindustri 
är den största mängden. 

I hamnutställningen i Teknikens Hus kan besökaren köra radiostyrda båtar i vattenbassängen, som är 
en modell av Luleå Hamn-området med sina sex kajer, Liggskär och Sandön. I utställningen kan besö-
karna lära mer om muddring, lotsning och isbrytning. Luleå hamn är igång året runt och både ham-
nens egna mindre brytare och de stora isbrytarna som assisterar ute i farleden har fullt upp.

Datacenter och internet
2013 stod Facebooks första datacenter utanför USA klara - i Luleå. Året efter invigdes utställningen 
om serverhall och internet i Teknikens Hus, med stöd av företaget. 2021 byggdes utställningen om och 
förutom berättelsen om hur datacenter och internet fungerar tekniskt, lades ett större fokus än 
tidigare på hur användare interagerar på sociala medier. Precis som känslorna ibland går heta, behöver 
tusentals varma servrarna kylning. Till det används sval norrbottensluft. Det coola klimatet 
tillsammans med ett stabilt elnät och tillgången till förnybar energi var avgörande för Facebooks beslut 
att bygga just i Luleå.

Bygglek
På Teknikens Hus egen byggarbetsplats gäller hjälmen på, skorna av och maximalt med lekglädje! 
Bygglek är skapad för husets allra yngsta. Här körs skottkärror fullastade med mjuka klotsar, kulor 
vevas upp med lyftkran till kulbanan under taket, kaffe kokas i byggbaracken och nya spännande 
byggprojekt ritas upp på ljusborden i arkitektrummet.

Matematik och programmering
I dagens samhälle blir digital kompetens mer och mer viktig. Snart finns inte en utbildning eller ett 
jobb att söka där inte kunskaper i digital teknik är ett krav. 

Inom industrin har robotar länge varit en självklar del av processerna och robotprogrammering har 
funnits i Teknikens Hus, framförallt i skolprogram. Teknikens Hus har sedan flera år låtit 
allmänpubliken testa programmering, med legorobotarna i Robolab. I eftermiddagsklubben Science 
Club@TH får tjejer och killar programmera minirobotar och skapa med digital teknik, som 
laserskärare och 3D-skrivare.

I läroplanen Lgr 11 som kom 2018 är digital kompetens för lärare och elever ett nytt krav. För att 
stötta skolan utvidgade Teknikens Hus sitt arbete med att erbjuda kommunerna i länet lärar-
fortbildning i digital kompetens genom lärarnätverket RegTek. Undervisningsmaterial för inlåning 
finns också för skolorna som deltar. Med matteexperiment i storformat i Teknikens Park vill 
Teknikens Hus lyfta matematiken.
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