
Vi engagerar och gör nytta! 

Teknik
ENTREPRENÖRSKAP

På våra Science Center kommer 
vetenskapen till liv! Här får nästa 
generations tekniker och natur-
vetare ett roligt och inspirerande 
möte med spännande vetenskap 
och klurig problemlösning. Ge-
nom interaktiva upplevelser och 
experiment uppmuntras alla be-
sökares nyfi kenhet, upptäckar-
glädje och kreativitet. 

www.fssc.se

Alla våra anlä� ningar är till-
gängliga för allmänh� en, med 
aha-u� levelser för såväl 
gammal som ung! 
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Varje år har vi drygt 
2,2 miljoner besökare!

Över 300 000 elever i alla 
åldrar möter våra pedago-
ger, oftast i små grupper. På 
våra 18 olika Science Center 
kompetensutvecklas lärare 
och skolpedagoger vid 6000 
tillfällen varje år inom våra 
ämnen. Vi är ca 600 anställ-
da som har naturvetenskap 
och teknik i fokus! 

Visste du att Skolverket 
ansvarar för att fördela bi-
drag till Science Center? 
Varje ansökan prövas mot 
fastställda grundvillkor och 
särskilda kvalitetskriterier.

Science center stimulerar 
nyfi kenhet och utvecklar 
och stimulerar undersökande 
sinnen. De ändrar människors 
liv och påverkar deras attityder 
och sätt att tänka
                   Torontodeklarationen 2008

Visste du att: 

Forskning visar på att besök på 
Science Center ökar lärandet hos 
elever och är ett komplement för 
lärare i deras undervisning. 
 Science Center är betydande 
samhällsaktörer som fi nns i hela 
Sverige och når 250 kommuner. 
Vi har bra och upparbetade nät-
verk med både skola, organisa-
tioner och företag. Med större 
resurser skulle vi kunna tillföra 
betydligt mer! 

Polhem350

I År 2011 är det 350 år sedan 
Christopher Polhem föddes. Detta 
år är ett startår för frågor inom 
innovationer, entreprenörskap 
och teknik. Och ett särskilt år för 
Science Centers. 

Genom lek provar sig barnen fram, 
och använder sin upp-fi nningsrike-
dom. Detta är viktigt. Science Cen-
ter är viktiga. Polhem350 syftar 
särskilt till att lyfta fram Science 
Centers verksamhet och arbetar 
för att förbättra förutsättningarna 
och möjliggöra att Science Centers 
får ökade resurser. 

Läs mer om denna satsning på 
www.polhem350.se
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Baltazar l SKÖVDE

Dalénium l STENSTORP

eXperimentLabbet l KALMAR

Faktotum l ESKILSTUNA

Fenomenalen l VISBY

Fenomenmagasinet l LINKÖPING

Framtidsmuseet l BORLÄNGE

Innovatum Science Center l TROLLHÄTTAN

Kreativum l KARLSHAMN

Molekylverkstan l STENUNGSSUND

Navet l BORÅS

Technichus l HÄRNÖSAND 

Teknikens Hus l LULEÅ

Tekniska museet l Stockholm

Tom Tits Experiment l SÖDERTÄLJE

Universeum l GÖTEBORG

Upptech l JÖNKÖPING

Vattenhallen l LUND
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