
En kort fortelling om vitensentrene i Norge

Et vitensenter er et populærvitenskapelig opplevelses- og læringssenter. 
Tenk deg en blanding av et moderne teknisk museum, et show, et laboratori
um, timen med verdens beste lærer, en lekeplass, en sløydsal og en stjerne
kikkingskino inni Pantheon  da har du et lite inntrykk av hva vi kan være.

Vitenskapen er for alle!
Jobben vår er å formidle realfag og 
teknologi. Vitenskap er ikke en ting 
for spesielt interesserte! Vitensentre 
sørger for at folk kan få kjennskap til 
den  teknologien og naturen som om-
gir oss. Vi vil øke interessen og vekke 
 samfunnsengasjementet.
 

Vi bygger en erfaringsbro mellom teori 
og virkelighet. Vitensenteret er stedet der 
nysgjerrighet er det viktigste. Vi er til for 
folk i alle aldre, men skal særlig stimulere 
utforskertrangen blant barn og unge. 

Det fins 10 regionale vitensentre som 
får støtte fra staten. Vi samarbeider om 
å gjøre realfag og teknologi forståelig for 
alle. 

Lykken er å Lære
når



Det mest synlige hos oss, er installas-
jonene. De viser fram hvordan  fenomener 
virker i praksis. Installasjonene  er interak-
tive, så du kan røre og gjøre, ikke bare se. 
 

I tillegg har vi mye annet utstyr vi bruker 
til aktiviteter sånn at du kan lage ting eller 
løse oppgaver. Sist, men ikke minst, har vi 
formidlere som er spesialisert på å lære 
bort realfag ved hjelp av aktiviteter. 

På hverdagene har vi mange skolebesøk, 
ofte med undervisning tilpassa bestemte 
læringsmål. Med oss kan skolene utvide 
klasserommene. I 2017 underviste for-
midlerne våre rundt 170 000 elever.
 

Men: De fleste kommer faktisk på  fritda. 
Vi er et sted der familier kan lære 
 sammen! Utenom alle skolebesøkene 
kom det i 2017 ca 620 000 mennesker på 
besøk for å oppleve realfagsglede.

Vi samarbeider med næringslivet. De 
 støtter oss så vi kan gi et oppdatert tilbud 
og vise fram sammenhengene mellom 
 teori, forsking og kompetansebehovene i 
et arbeidsliv for det 21. århundret.
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Rundt 850 000 mennesker opplever  
de regionale vitensentrene hvert år.

«Eg høyrer og 
gløymer, 

eg ser og hugsar, 
eg gjer og forstår.»

Konfutse



#læringforframtida

Vi bruker arbeidsformene som trengs 
i framtidas næringsliv: Måten vi for-
midler på kalles aktivitetspedagogikk. 
Det betyr «å  lære ved å gjøre.» Vi søker 
refleksjon og kritisk tenking framfor 
pugging, og samarbeid i stedet for 
konkurranse. Til sammen gir denne 
pedagogikken kunnskap som henger 
sammen med det du kan fra før. Det 
kalles dybdelæring. Fra 2020 er det 
nettopp dybdelæring skolen skal klare 
å gi elevene.
 

Vi formidler fag som trengs i framti-
das næringsliv: Alt fra matematikk til 
 digital sløyd der du skaper ting ved 
bruk av teknologi. Vi har som nasjon-
alt oppdrag å gi alle skoler i hele landet 
et likt tilbud om koding. Fra 2019 lærer 
100 000 elever og 1 500 lærere i 5. til 7. 
klasse å kode!

#realfagssatsning 
 

Vi er en viktig del av regjeringas 
 realfagssatsning. Både våre egne 
målinger og forskning beviser at vi 
er effektive verktøy for å motivere til 
 realfag. Det viser seg at for elevene 
er vi en viktigere inspirasjon til å velge 
 videre utdanning i realfag enn både 
rådgivere og reklame.

Vi har som nasjonalt oppdrag å gi 
tilpassa opplæring til elever som har 
 ekstra stort potensiale for å lære 
naturfag og matte. Hos oss får de utfor-
dringene de trenger og finner andre å 
samarbeide med som deler  interessen.

Vi hjelper med å fornye skoleunder-
visninga. Årlig har vi opplæring for ca 
3 700 lærere. 25 600 lærere blir inspir-
ert på klassebesøk hos oss. Og mange 
lærerstudenter har praksisen sin her.

Vi utVider kLasserommet

Skolen har mange 
utfordringer. Vi har 
ikke svaret på alle, 
men mange av dem.



Du kommer sannsynligvis ikke til å  angre 
på å ta deg en tur til oss. Ikke for å skryte, 
men; rundt 90 % av både elever, lærerne 
og lærerstudenter sier at de liker å være 
hos oss, at de lærer mye av oss og at vi 
motiverer dem til å drive med realfag. 
Som f.eks lærerne her: 
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Hvor enig er du i at vitensentrene er en 
lærings arena som skaper realfagsglede? 

Forsking viser at:  

Vitensentre virker!
#mestringsfølelse
 

Vitensentrene er en døråpner for 
mange som tror at realfag ikke er noe 
for dem. Hos oss kan du blomstre uten 
å være skoleflink i realfag. 

Det er fordi vi alltid kopler teorier til 
å gjøre ting i praksis. Hjem fra oss tar 
 barna med seg kunnskap. Men aller 
 viktigst for en del av dem, er kanskje 
den helt nye mestringsfølelsen i hjertet.
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Nordnorsk vitensenter | Tromsø

Nordnorsk vitensenter, avd Finnmark

Vitensenteret i Trondheim

VilVite | Bergen 

Jærmuseet Vitenfabrikken | Sandnes

Jærmuseet Vitengarden | Nærbø

Vitensenteret Sørlandet | Arendal

Vitensenteret Sørlandet | Kristiansand

DuVerden | Porsgrunn

Vitensenteret Innlandet | Gjøvik

Oslo vitensenter, Norsk Teknisk Museum

INSPIRIA science center | Sarpsborg

Vitenparken Campus Ås 

Vitensentrene i Norge
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Vi fins over hele landet og vi 
samarbeider tett. Til sammen 
er vi et nasjonalt virkemiddel. 
Vi kan utvide klasserommene 
med fag og arbeideidsformer 
som framtida fordrer.


