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Stadskontoret

Malmöinitiativet - Starta ett science center för barn i Malmö!
nr EF20190020
Sammanfattning

Kulturförvaltningen har tagit emot ett medborgarförslag om att starta ett Science Center för
barn i Malmö. Initiativtagaren föreslår att man startar ett science center med syftet att
arrangera lärorika aktiviteter för Malmös barn.
Yttrande

Det är glädjande och inspirerande att det finns ett engagemang för natur- och
teknikvetenskap. Det finns redan ett Science Center i Malmö vilket lanserades 2014 med ett
mål att sprida kunskap, väcka engagemang och skapa handlingskraft i frågor kopplade till
naturvetenskap och teknik samt att stimulera och öka ungas intresse för dessa ämnen. Bland
annat erbjuds regelbundna aktiviteter där barn och unga kostnadsfritt kan prova på
programmering.
Science Center Malmö Museer knyter samman befintliga och nya utställningar på Teknikens
& Sjöfartens hus och Slottsholmen, samt skapar kopplingar ut i stadsrummet och främjar
samarbetet med bland annat förenings-och näringsliv samt akademi för att belysa teman som
klimat, energi, innovationer och hållbarhet. Till detta kopplas pedagogiska program och
visningar på teman som energi, klimat, teknik, innovationer, hållbarhet och
vetenskapshistoria. Här är museets samlingar och det gemensamma kulturarvet en ovärderlig
tillgång för att visa samspelet mellan människor, teknik, naturvetenskap och samhälle.
Stor vikt läggs också vid att de pedagogiska programmen och utställningarna ska fungera för
olika lärstilar, och kvalitetssäkring sker genom att testa nya koncept, interaktiva och taktila
moment i dialog med olika besökargrupper. I samarbete med föreningslivet erbjuds regelbundna helgaktiviteter där barn och unga kostnadsfritt kan prova på programmering och
bygga legorobotar. Malmö Museer deltar även i Innocarnival. Verksamhetens primära
målgrupper är skolelever, unga vuxna, turister och technical visits. Malmö Museers visningar
och program är kostnadsfria för Malmös förskolor, grundskolor och gymnasier.
I slutet på förra året fick Malmö Museer bidrag beviljat från Tillväxtverket för projektet Wisdome Innovation som pågår under perioden 2019–2021. Projektet är en del av den
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nationella satsningen Wisdome där Malmö Museer tillsammans med fyra andra Science
Centers i Sverige ska etablera mötesplatser för visualiseringar, vetenskapskommunikation
och interaktivt digitalt lärande genom en 360 graders dom. Under projekttiden etableras en
mötesplats för innovation. Bland annat byggs en dom där hörsalen nu är belägen på
Teknikens och Sjöfartens hus. Kopplat till domen skapas också arenor för kreativitet och
innovationer, där akademi och näringsliv kan möta varandra och Malmö Museers publik.
Mötesplatsen ska fungera som en lärmiljö och besöksmål för staden och regionen. I den
presenteras spektakulära presentationer i domformat, interaktiva installationer och
utställningar som gör världen, tekniken, forskningen och sam-hällsutvecklingen mer
begriplig. Ett av profilområdena är hållbar utveckling och ambitionen är att projektet blir ett
av stadens verktyg för att implementera FN:s globala hållbarhetsmål.
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