Det här är Universeum
Mitt i centrala Göteborg, granne med Svenska Mässan och Liseberg, ligger Nordens största science center. Sedan starten 2001 har
över fem miljoner barn och vuxna besökt anläggningen. På Universeum bjuds besökarna på unika upplevelser och aktiviteter i såväl
utmanande experimentella utställningar som i spännande, levande miljöer.
En vandring genom husets alla avdelningar är en promenad på mer än tre kilometer. Besökaren kan följa vattnets väg från det
svenska fjällandskapet, via bäckar, sjöar och de stora haven, genom den sydamerikanska djungeln och ända ner till lagunen vid
regnskogens botten. Här finns allt från svenska stannfåglar, fiskar och ormar till exotiska kajmaner, hajar, papegojor och
goeldisapor. I utställningen Dödliga skönheter finns dessutom möjlighet att studera några av världens giftigaste djur;
inlandstaipanen och dödsormen är bara några av de reptiler som vilar tryggt innanför glaset på ett tjugotal terrarier.

På Universeum finns också möjlighet att utforska såväl naturens superkrafter som raketer och solsystem. Att bygga egna
uppfinningar, utmana kroppens muskler och leka fartygskapten eller djungelveterinär. Genom att involvera alla sinnen väcks
besökarens nyfikenhet. Känn, se, hör och pröva! Ambitionen är att skapa sammanhang och visa hur människa, natur, samhälle,
teknik och miljö hänger ihop.

GRUNDARE

Universeum grundades av Chalmers tekniska högskola, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs universitet och
Västsvenska Industri- och Handelskammaren. Idag drivs Universeum i form av ett aktiebolag, ägt av Stiftelsen Korsvägen. Stiftelsens
ledamöter representerar det breda nationella intresset i verksamheten. Universeum har flera rådgivande organ så som lokala
vetenskapliga grupper, miljörådet och samarbetspartnernas rådgivande kommitté. Universeums högste beskyddare är Kung Carl
XVI Gustaf.

UPPDRAG, VISION OCH AFFÄRSIDÉ
Vårt uppdrag: Universeum ska positivt påverka barns och ungdomars attityd till naturvetenskap, teknik och matematik genom
upplevelser som skapar nyfikenhet, ökad förståelse, framtidstro och lust att gå vidare till studier
och yrkesverksamhet inom dessa områden. Universeum ska dessutom vända sig till den breda allmänheten och attrahera besökare
och kompetens till regionen.
Vår vision: Universeum ska vara en av Europas främsta science center för upplevelser, kunskap och inspiration inom
naturvetenskap, teknik och matematik.
Vår affärsidé: Universeum ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna ett nyttigt nöje genom ett upplevelsebaserat utställnings- och
programinnehåll inom naturvetenskap, teknik och matematik. Universeum ska också erbjuda en framsynt pedagogisk verksamhet
för elever och lärare.
Universeums innehåll ska vila på vetenskaplig grund och bygga på interaktivitet där flera sinnen berörs samt på frågeställningar
som väcker nyfikenhet och lust till fortsatt eget sökande efter mer kunskap.

ÖVER EN HALV MILJON BESÖKARE!

Sedan 2007 har Universeum årligen över en halv miljon besökare. 2011 blev ett rekordår då 535 000 gäster passerade
entrédörrarna. Av dem var 62 500 elever och pedagoger som besökte Universeum på egen hand, i temabesök eller på skolresa.

MYCKET MER UNDER SAMMA TAK

Det breda innehållet kombinerat med personalens kompetens och stora engagemang gör att Universeum kan erbjuda en upplevelse
som konkurrerar med Europas allra största science center. På Universeum finns olika guidade turer, barnkalas, frukostseminarier och
företagsevent. Och förutom de spännande utställningarna hittar man här Göteborgs klurigaste butik och ett kafé under samma tak.
Självklart har Universeum en webbsida med fördjupad information om anläggningen och med webbutik, skolmaterial och
lärarhandledningar.

UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Genom att erbjuda lärandemiljöer och handledning utöver det vanliga kan Universeum vara ett utmärkt stöd till skolan. I
utbildningsverksamheten ges förskolebarn och skolelever i åldrarna 4-19 år till ett kraftigt reducerat pris möjlighet till besök,
antingen på egen hand eller på handlett temabesök.
Ambitionen med utbildningsverksamheten är att vara ett komplement till den traditionella klassrumsundervisningen och att
inspirera lärare till nytänkande. Det sker genom att Universeums pedagoger, guider och gymnasieguider engagerar, utmanar och
lockar till ett opretentiöst lärande som in bjuder till vidare utforskande. Alla ska kunna pröva på och ingen ska misslyckas!

UNIVERSEUMS PEDAGOGPRIS

Under 2011 delades Universeums Pedagogpris ut för första gången. Universeum vill genom priset bli en stark röst och aktör i den
regionala och nationella debatten om utbildning och trycka på vikten av kontinuerlig kompetensutveckling för lärare. Priset ska också
vara ytterligare ett redskap för att uppnå den egna verksamhetens mål att positivt påverka barns och ungdomars attityder till
naturvetenskap, teknik och matematik.
Vinnande lärare eller lag får ta med sig hela klassen till Universeums årliga kunskapsgalakväll, där de också får ta emot ett kunskapspris
på 100 000 kronor. Pengarna går till hela skolan och ska användas till kompetensutveckling av lärarna. Priset kommer att delas ut
årligen.

PRISBELÖNT BYGGNAD

Arkitekten Gert Wingårdh har ritat Universeums prisbelönta byggnad. Trä, glas och betong är de tre dominerande
byggnadsmaterialen och när den ritades var det viktigt att på alla sätt vara en miljöförebild. Byggmaterialen är noggrant utvalda för
en framtida återvinning, energianvändningen i huset är låg och den energi som krävs för byggnadens drift fångas och omvandlas i
huset så långt det är möjligt.

SAMARBETSPARTNER

Universeum har ett stort stöd i sina grundare, huvudpartner, partner och vänner. Stödet är viktigt då det möjliggör för oss att stärka
lusten till kunskapssökande och problemlösande hos hundratusentals barn och ungdomar och på så sätt bidra till att säkra framtida
kompetensförsörjning för en hållbar utveckling och ett framgångsrikt samhälle.

UNIVERSEUMS SAMARBETSPARTNER
Huvudpartner:
AstraZeneca, Familjen Blomqvists stiftelse, Forsman & Bodenfors, Göteborgs-Posten,
Hasselbladstiftelsen, Skandia, SKF, Stena, Volvo, Västra Götalandsregionen och Wallenstam.
Partner: Axis Communications, Ericsson, Göteborg Energi, RUAG Space och Thomas Concrete Group.
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