
Tekniska museet
Konstnärliga exjobb med 
Tekniska museet



Tekniska museet är ett 

science center och Sveriges 

största tekniska museum



Två huvuduppdrag

Öka intresset för teknik och
naturvetenskap bland barn och unga

Spegla teknikens roll i samhället





ZERO CITY - Rethinking mobility in European cities − by and for the citizens





På sikt, många nya 

projekt och 

utställningar på 

gång! 



JUBILEUMSÅR 2023-2024!



WISDOME Stockholm





WISDOME Stockholm Vision

Nav för visualisering av komplexa naturvetenskapliga och tekniska samband kopplat 

till hållbar utveckling.

Vi vill väcka engagemang, lust och nyfikenhet kring hur vi kan göra vår värld bättre rustad för 

framtiden. Idag finns få arenor där innovativa idéer från akademi och näringsliv kan möta en 

allmänhet, där unga engageras i sin egen framtid och där intresse för teknik och naturvetenskap 

kan väckas. Vi ska skapa en sådan plats. 



DOMTEATERN
Interaktiva föreställningar 
där besökaren kan påverka 
upplevelsen.    



Domföreställningar från 
Visualiseringscenter C  

Nya produktioner för Wisdome Sverige:

- Making Magic om digitala specialeffekter (2020)

- OpenSpace om rymden (2021)

- MolDome om mikrokosmos (2022)

- AI (2023)

- Klimat (2024)



Digitalt planetarium med OpenSpace

OpenSpace är ett öppet interaktivt 

visualiseringsprogram utformat för 

att visualisera hela kända 

universum.



TRÄHALLEN 
Torget. Möjliggöra möten mellan 
allmänhet, akademi och näringsliv. 
Flexibla ytor för event, café, program 
och utställning. 



Dag // Kväll









Vi vill samarbeta med er för att bredda förståelsen av teknik och hur den kan 

gestaltas och uppfattas. Med olika perspektiv kan vi bättre förstå vår värld och hur vi 

förhåller oss till den. Tillsammans kan vi möjliggöra möten som kan stimulera 

nyfikenhet, engagemang och intresse!

Genom att göra ditt exjobb hos oss erbjuds du att undersöka tekniken i historien, 

samtiden och/eller framtiden. I dialog hittar vi intressanta ingångar till befintliga eller 

kommande aktuella teman. Det kan vara kopplat till våra samlingar, utställningar, 

eller till ett event/konserter/performance. pedagogiska program.

Blir du nyfiken? Du får gärna ha egna idéer - tillsammans med oss kan vi diskutera 

och forma dem så att det passar oss båda.



Frågor?

Kontakta Siri Olofgörs, siri.olofgors@tekniskamuseet.se

mailto:siri.olofgors@tekniskamuseet.se

