
 

 
PRESSMEDDELANDE 
2016-07-01 
 
 

Svenska Science Centers samlar tunga aktörer runt programmering i 
Almedalen 
 
Digital kunskap och programmering är såväl en demokratisk rättighet som en förutsättning för 
Sveriges framtida kompetensförsörjning och innovationskraft. Under Almedalsveckan lyfter 
Svenska Science Centers fram vikten av programmering i skolan, som ett måste för framtidens 
jobb. Seminariet arrangeras tillsammans med Trippel Helix och Sveriges Ingenjörer. 
 
Skolverket har, på uppdrag av regeringen, nyligen presenterat sitt förslag för hur programmering 
skall bli ett naturligt inslag i läroplanen. Svenska Science Centers vill under Almedalsveckan visa att 
det effektivaste sättet är att satsa på befintliga strukturer med kompetens och beprövad erfarenhet.  
 
Skolor i 230 av landets 290 kommuner besöker regelbundet ett science center, elever i skolprogram 
och lärare i fortbildning. Under årtionden har aktiviteter för att skapa intresse och öka kunskaperna 
inom IT/programmering genomförts för allmänheten, elevaktiviteter och lärarfortbildning. För att 
möta nutidens utmaningar och kompetensförsörja Sverige krävs acceleration och engagemang inom 
en rad olika områden.  
 
Under seminariet möter vi bland annat Amelie von Zweigbergk som representerar Teknikföretagen, 
Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, Fredrik Heintz, Trippel Helix- nationell samling för skolans 
digitalisering Vinnovaprojekt, Olof Andersson från Skolverket, Eva Malmström Jonsson, KTH och Boel 
Godner, Kommunstyrelsen Södertälje (S). Moderator för seminariet är Lotta Johansson, ordförande i 
Svenska Science Centers. 
 
Seminariet äger rum onsdagen 6 juli 13:00-14:00 på Fenomenalen, Skeppsbron i Visby.  
 
Efter seminariet arrangeras öppet Maker Mingel mellan 14:00-18:00 tillsammans med Elin Bäcklund, 
årets IT-tjej, Andrea Pettersson, civilingenjör och initiativtagare till projekt Inga ingenjör och Fredrik 
Löfgren, IT-inspiratör och vinnare av Genikampen.  
 
För mera information, kontakta: 
Lotta Johansson, moderator tillika ordförande Svenska Science Centerföreningen. 
tfn: 070- 884 94 69, mail: lotta.johansson@navet.com 
 
Läs mer om seminariet och Maker Mingel på Fenomenalen i Visby här. 
 
Om Svenska Science Centers 
Svenska Science Center är en branschorganisation med 19 medlemmar, från norr till söder. Landets Science 
Center har två miljoner besökare årligen och utgör en befintlig nationell infrastruktur för utveckling av 
innovation, teknik och samhällsutveckling. Innehållet vilar på vetenskaplig grund och utvecklas utifrån 
Skolverkets kvalitetskriterier.  
 
Varje år genomförs Skolprogram för ca 300 000 elever från förskola till gymnasiet och 30 000 pedagoger 
fortbildas på landets Science Center. Detta innebär att varje skoldag besöker i genomsnitt 1700 elever och över 
100 lärare ett science center för elevaktiviteter och kompetensutveckling.  
      www.fssc.se  
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