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Det experimenteras för fullt i Alfons Åbergs Kulturhus. 6-åringar från regionens skolor
och allmänheten får vara med. Nyfikna och frågvisa barn trängs framför ett spännande
experiment. Var hittar man kvastens tyngdpunkt? Kan man dra undan en bordsduk
under en kaffekopp? Kan man få en burk att balansera?

Många upplever naturvetenskap och teknik som svårförståeligt. Albert Einstein sa dock: ”Den
teori som inte går att förklara för barn är sannolikt värdelös”. Tack vare Per-Olof Nilsson,
professor på Chalmers kan nu 6-åringar från regionens skolor ta del av lärandets kreativa
kaos i sann Alfons Åberg miljö.
”Det är glädje och nyfikenhet vi vill förmedla” säger Carina Kloek-Motin, VD på Alfons Åbergs
Kulturhus som tillsammans med SKF, AB Volvo och Chalmers vill visa hur avgörande viktigt
det är med samverkan mellan barnen i skolan, företagen och forskningen. Det här projektet
tog form i våras och vi satsar på att det blir ett återkommande event varje år.
Urban Wass, forskningsdirektör på AB Volvo och Gunilla Nilsson VD SKF Sverige tillägger
att barns nyfikenhet på naturkunskap, matematik och teknik är en förutsättning för framtiden.
Det är när man är liten som man är mest påverkbar och har de mest briljanta frågorna och
funderingarna. Vem minns inte de första experimenten man gjorde i skolan t.ex.?
Faktaruta:


Alfons Åbergs experimentvecka pågår mellan 29 september och 5 oktober.



Experimenten vänder sig detta år till 6-åringar.



Är ett samarbete med Chalmers, SKF och Volvo.



Genom att ställa frågor och ha kul ska barn få upp intresset för teknik och
naturorienterande ämnen.



Gunilla Nilsson, VD SKF Sverige AB inviger experimentveckan.

Fakta om Alfons Åbergs Kulturhus
Alfons Åbergs Kulturhus satsar på att bli ett av Sveriges främsta kulturhus för barn och är en
plats för lek, bus och påhittighet. Ett roligt ställe, fullt med finurliga saker att upptäcka för alla

nyfikna barn. Det kommer att erbjudas massor av aktiviteter, till exempel teater, bio,
sagoläsning (både på svenska och på andra språk), plantera-ditt-frö, berättarstund och
konstutställningar. Och för de vuxna blir det titt som tätt intressanta föredrag med
namnkunniga personer. Kulturhuset skall främja barns rättigheter, utdela kulturpris och andra
utmärkelser med anknytning till barn och barns utveckling, samt idka därmed förenlig
verksamhet. Alfons Åbergs Kulturhus vill bidra till barnkulturens uppbyggnad i Göteborg med
omnejd.

