Science Center
– plantskolan för framtidens innovatörer och företagare

Den tekniska utvecklingen vet inga gränser. Oavsett var i historien man
befinner sig presenteras nya spännande innovationer som har sitt ursprung i
människors lust att utveckla, en lust som i de flesta fall har väckts i unga år.
För att stimulera barn och ungdomar att intressera sig för teknik och naturvetenskap krävs bra skolor, bra pedagoger och intresserade föräldrar.
I Sverige finns dessutom 19 Science Center, som varje år tar emot drygt två
miljoner besökare. Av dessa är drygt 300 000 elever i olika pedagogiska
program och ca 30 000 är lärare i fortbildning. Science Center fungerar som
gigantiska laboratorium för vetenskapliga vardagsexperiment och leds av
specialpedagoger. Såsom oberoende anläggningar välkomnar man alla skolor,
förskolor, föreningar och allmänhet.

”Stabila samhällen skapas genom innovation.
Innovation skapas av människor. Människor
som tidigt inspireras till att ta steg i rätt
riktning bygger vår framtid”.
MATS LUNDQVIST, MATS KONSULT AB, SAMT ORDF TECHNICHUS STYRELSE

Satsa på bredden för att
få spets
De satsningar som görs för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och
innovationer inriktar sig först och främst på skolan, vilket är strategiskt viktigt,
men inte tillräckligt. Skolperioden utgör cirka 5% av livstiden och det är bara en
bråkdel av timmarna som är dedikerade till naturvetenskap och teknik.
Forskning visar vikten av att öva sina förmågor för att bli skicklig inom ett
område. Med skicklighet ökar intresset. Simhallar, fotbollsplaner och den kommunala musikskolan bidrar alla till att vi i Sverige idag har fler simkunniga elever
än genomsnitt, duktiga idrottsmän och en fantastisk musikindustri som hävdar

sig väl internationellt. Var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var
väcks den första lusten, det första intresset? Och hur hålls intresset vid liv?
Precis som vid träning av de övriga förmågorna måste vi börja när barnen är små,
redan från förskolan och uppåt. Enskilda insatser inför gymnasievalet räcker inte,
precis lika lite som att det skulle räcka när det gäller simning, idrott eller musik.
Slutsatsen blir att för att kunna ta del av och påverka samhällsutvecklingen
behövs också dessa kunskaper, det är i grunden en demokratifråga.

Science Center
- vetenskapernas simhallar!
Science Center har unika förutsättningar att kunna möta barn och ungdomar både
i skolan och på fritiden. Med ämneskompetens och skolkompetens bland personalen samt etablerad samverkan med skolor, företag, organisationer, föreningar m.fl.
når landets Science Center idag årligen mer än 2 miljoner besökare.
Med interaktiva utställningar som bas inspirerar man till ett nyfiket kunskaps-

utforskande och kreativt problemlösande. Science Center är långsiktiga och effektiva plattformar med etablerade samarbeten med de flesta av samhällets aktörer.
De är viktiga arenor för att tillgängligöra nya forskningsrön mot allmänheten.
Men man kan göra mer!

”Science Center är nyckeln, tycker jag, till
att väcka barnens nyfikenhet kring de här
ämnena. Det är ett fantastiskt sätt att locka
in dem i något som är viktigt, men faktiskt
först och främst är roligt.”
BENJAMIN ”BEPPE” SINGER, PROGRAMLEDARE HJÄRNKONTORET

Med interaktivitet i fokus

– och Skolverkets villkor som bas
Flertalet verksamheter styrs av förordningen (1997:153) samt föreskrifterna
(2010:8) om statsbidrag till Science Center. Alla verksamheter är väl förtrogna
med aktuella läroplaner och styrdokument för att kunna erbjuda elever och
lärare rätt insatser.
Förutom ett antal grundvillkor som innebär att man arbetar med interaktiva
metoder för att öka intresset för och insikterna om naturvetenskap och teknik,
visar bredd och mångfald och i väsentlig utsträckning vänder sig till allmänheten
betygssätts också ett antal parametrar.
Skolverket tar vid fördelning av statsbidraget hänsyn till om ett Science Center
i sin verksamhet:
• lägger vikt vid att barns och elevers lärande stimuleras, anlägger genusperspektiv
• kännetecknas av mångfald i gestaltning och uttrycksformer
• bidrar till pedagogisk förnyelse i fråga om användning av interaktiva metoder 		
och material
• samarbetar med skolor, högskolor, folkbildningen, kulturinstitutioner, näringsliv, samhälle och andra Science Center
• skapar förståelse för samspelet mellan människor, samhälle, teknik och natur-		
vetenskap
• kännetecknas av en tvärvetenskaplig kunskapssyn
• stimulerar till nytänkande och entreprenörskap inom det tekniska och natur-		
vetenskapliga området

Svenska Science Center har haft ett statligt stöd sedan 1998, men stödet har ej
omfattat alla. En oberoende expertgrupp granskar kvalitén i verksamheterna.
Nationellt verkande institutioner som Tekniska museet i Stockholm och Vattenhallen i Lund (som drivs av Lunds Tekniska Högskola) tillhör dem som idag inte
erhåller något statligt stöd för sin Science Centerverksamhet.
Idag saknar landets Science Center en stabil och långsiktig basfinansiering.
Det statliga stödet uppgår i år (2013) till 25,5 mkr som fördelas på 15 av landets
19 Science Center, vilket motsvarar i snitt 7,8 % av omsättningen. Det statliga
stödet omfattar som tidigare nämnts inte alla Science Center och har inte heller
ökat i takt med att fler Science Center tillkommit. För att kunna verka långsiktigt och ingå avtal om kompletterande finansiering från regionala och kommunala insatser, näringsliv m. fl. måste den långsiktiga basfinansieringen av Science
Center i högre grad vara förutsägbar. Företag är redan idag mycket engagerade
och bidrar till Science Centers finansiering (huvudsakligen investeringar och
projekt), dock ej till grundfinansiering och drift.
Skolverket konstaterar i en ny utvärdering i september 2013 att konkurrensen
om statsbidraget har ökat och att den beräknas öka ytterligare. Samtidigt identifieras ett antal utvecklingsområden, en ekvation som är svår att få ihop.

”Att Science Centers riktar sig
speciellt till ungdomar innebär att
många företag kan få nödvändig
förnyelsekraft den vägen. Utan
inspiration avstannar tillväxten.”
DICK JANSSON, VD MIDCHAMBER, HANDELSKAMMAREN MITTSVERIGE

Andra länder satsar på
Science Center
Science Center växer i antal över hela världen, idag finns det över 2 500 stycken.
Bland annat Norge, Storbritannien, Indien, Kina och Sydkorea har identifierat
Science Center som viktiga plattformar för att stimulera intresset för och öka kunskapen om naturvetenskap och teknik.
I Norge har Forskningsministeriet ett program för Science Center (Vitenprogrammet) där man satsar på 8 regionala Science Center som sammanlagt får 34,5
miljoner kronor årligen. Målet är att varje Science Center ska ha 5-6 miljoner

i statsbidrag i basfinansiering. I Sydkorea satsar man på flera nya stora Science
Center som får 100% statlig finansiering och dessutom ligger direkt under the Ministry of Science and Technology.
Svenska Science Center hävdar sig väl i en internationell konkurrens vilket inte
minst visade sig när Universeum i Göteborg tillsammans med övriga 5 Science
Center i Västra Götalandregionen var värdar för den europeiska Science Centerorganisationens årliga konferens i år.

”Det finns ett mycket stort intresse hos allmänheten för naturvetenskap och
teknik men tyvärr tillgodoses inte detta behov. Här fyller landets Science Center
en oerhört viktig funktion genom att förklara teknik och naturvetenskap på ett
lättsamt, underhållande och avväpnande sätt. Barn som besöker ett Science
Center får uppleva spännande experiment och deras föräldrar blir ofta
förvånade över hur intressant naturvetenskap och teknik kan vara.”
ULF ELLERVIK, PROFESSOR I KEMI, LU

Utmaningar för framtiden
Dagens globala samhälle har många utmaningar. Europas tillväxt- och sysselsättningsstrategi, Europa 2020, har i Horisont 20201 identifierat sju utmaningar av
vilket minst fem kräver skickliga tekniker och naturvetare med god förmåga att
lösa samhällets utmaningar.
I Sverige har den Nationella Innovationsstrategin (2012)2 konstaterat att vi
behöver bli mer innovativa, för att möta de globala samhällsutmaningarna, öka
konkurrenskraften och förnya framtidens välfärds- och samhällstjänster. I Strategin för entreprenörskap inom utbildningsområdet (2009)3 säger regeringen att:
Grunden för att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt läggs tidigt genom
att till exempel flickors och pojkars nyfikenhet, kreativitet, självförtroende och
förmåga att fatta beslut stimuleras.
Sverige behöver med andra ord fler kunniga, duktiga och entreprenöriella ungdomar. En uppmärksammad internationell undersökning bland ungdomar över
hela världen, the ROSE Study (Relevance of Science Education)4, visar att svenska
ungdomar tycker att naturvetenskap och teknik visserligen är viktigt, men att de
samtidigt inte vill utbilda sig inom området. Andra undersökningar som TIMSS5

och PISA6 visar också att svenska ungdomars kunskaper försämras i jämförelse
med andra länder.
Teknikdelegationen från 2010 gjorde i sitt slutbetänkande7 en djupanalys och lade
också fram förslag till åtgärder, men mycket lite har hänt förutom att regeringen
har gjort en stor satsning på matematik.
En färsk rapport från Lärarnas riksförbund visar att det är kris på duktiga och
utbildade lärare i kemi, biologi, fysik och teknik. 8De senaste åren är det ett fåtal
som har sökt lärarutbildningarna och ännu färre som påbörjat utbildningen.
2012 var det 19 sökande till kemilärarutbildningen i hela landet, 2013 17 stycken.
Behovet var 2010 uppskattat till 82 nya kemilärare årligen. Läget är lika kritiskt för
ämnena fysik och teknik (Lärarnas riksförbund, juni 2013)9.
Sammanfattningsvis kan konstateras att Sverige behöver fler kunniga ungdomar,
fler tekniker och naturvetare samt många fler duktiga lärare inom naturvetenskap
och teknik.

Science Center påverkar
långsiktigt och bidrar till
tillväxt och utveckling.
Många internationella undersökningar visar att Science Center har långsiktig och
positiv effekt som bidrar till att öka kunskapen om naturvetenskap och teknik
bland barn och unga.

Några starka argument för Science Center är:
• Skolan får tillgång till lärorika, inspirerande och motiverande aktiviteter
• Science Center motiverar och ger lärorika upplevelser
• Science Center motiverar och bidrar till rekrytering till utbildningar i
naturvetenskap och teknik
• Science Center ökar kunskapen om naturvetenskap och teknik
• Science Center har etablerad samverkan många av samhällets aktörer

Skolan får tillgång till lärorika, inspirerande
och motiverande aktiviteter
• Science Center kan erbjuda en annan typ av lärande arena för eleverna som 		
komplement till klassrummet (DeVitt och Hohenstein, 201010,
Bamberger o Tal, 200611)
• Science Center har pedagogisk personal med god ämneskompetens och
utgör därmed bra komplement och effektiva resurser för skolans undervisning
i NVT (FBA, 200812)
• Science Center erbjuder upplevelser, utrustning och interaktiva miljöer som 		
ingen enskild skola har möjlighet att ordna själva
• Science Center lärarkompetensutbildningar och skolprogram utformas utifrån
läroplanerna, kursplaner och ämnesplaner
• Science Center samverkar med universitet och högskolor framförallt i lärarutbildning och lärarfortbildning
• Science Center erbjuder skolans pedagoger inspiration, introducering av nya 		
pedagogiskt verktyg, och komplement till den vanliga undervisningen
• Science Center erbjuder ett varierat program av aktiviteter på helger och lov 		
som stimulerar elevernas engagemang för naturvetenskap även utanför 		
skolan

Vilken fantastisk fortbildning våra pedagoger får
hos er på Kreativum! De är eld och lågor varje gång
de varit iväg. Och det märks ute i verksamheten!
FÖRSKOLECHEF, OLOFSTRÖM

Undersökningar som visar att Science
Center motiverar och ger lärorika upplevelser:
• Signifikanta bevis att Science Center erbjuder minnesvärda lärandeupplevelser 		
som kan påverka attityder och beteenden långsiktigt
(ECSITE UK, 200813, Rennie, 200714)
• Science Center är en viktig lärandemiljö eftersom de har interaktiva utställ-		
ningar som inspirerar besökaren att vara aktiv på olika sätt samt att samarbeta
och diskutera med varandra (Frøyland 201015).
• Science Center har långtgående personlig och social påverkan och stimulerar
lärande mellan generationer (ECSITE UK, 2008)
• Interaktiva utställningar med kvalité engagerar många (Bailey, Kelly och 		
Hein, 199616, Ben Gammon Consulting, 201217), inviterar till utforskning 		
(Rennie, 200718) och dialog (Fors, 200619), problematiserar (Pedretti, 200420) 		
och ger aha-upplevelser (Quistgaard, 200621)

Undersökningar som visar att Science Center
motiverar och bidrar till rekrytering till
utbildningar i naturvetenskap och teknik:
• I en svensk studie från Luleå uppgav drygt 70% av 15-åringar att Teknikens 		
Hus har eller kan ha en påverkan på valet till gymnasielinje
(Fors, opublicerad)
• I en norsk undersökning bland förstaårsstudenter i naturvetenskap på
universitet och högskolor uppgav 20% att Science Center hade inspirerat/		
motiverat det egna utbildningsvalet. Science Center ansågs mer styrande
för valet än studierådgivare och reklamkampanjer (Schreiner et al, 201022)
• 94% av 482 kanadensiska universitetsstudenter uppger att besök till Science 		
Center/museer ökade deras intresse för naturvetenskap och teknik
(The Strategic Counsel, 200823)

Undersökningar som visar att Science Center
ökar kunskapen om naturvetenskap och teknik:

Science Center har etablerad samverkan med
många av samhällets aktörer

• Signifikanta bevis för att interaktiva utställningar ökar besökarnas kunskap och
förståelse av naturvetenskap och teknik (ECSITE, 2008, Rennie, 2007
och Falk, 201124)
• Lärande erfarenheter utanför skolan är essensiella för att stödja och underlätta
livslångt lärande inom teknik och naturvetenskap. (Falk and Dierking, 201025, 		
Falk och Needham 201326)

• Science Center har redan etablerade samarbeten med förskolor, skolor, kom-		
muner, företag, universitet, högskolor, organisationer och andra aktörer.

Vill man få långsiktiga
resultat måste man satsa
långsiktigt
”Investering i barn och ungdomar är en
investering för framtiden.”
Man måste satsa på bredden för att nå spets - med stärkt basfinansiering kan
landets Science Center nå fler barn och unga över hela landet och i ännu högre
utsträckning bidra till kompetensutveckling av lärare och pedagogisk personal
inom teknik och naturvetenskap. En långsiktig satsning på Science Center skapar
förutsättningar för tillväxt och innovation, med en sådan satsning följer Sverige
flera andra länders goda exempel.
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