
•   Våra utställningar erbjuder din klass en  
 annorlunda och spännande lärmiljö 

•   Lektionsmaterial till utställningarna

•   Fri entré till samtliga utställningar

Museet med klassen   
•  Boka visning eller minilektion med 
 någon av museets pedagoger

•  Våra program kopplar till centralt  
 innehåll inom NO- och SO-ämnen

•  Boka på www.nrm.se/skolbokning

Boka ett skolprogram  

•  En unik filmupplevelse i storformat 

•   Välj vilken film som ska visas för din klass

•   Rabatterade priser för elever och lärare 

•   Boka på www.nrm.se/skolbokning

Cosmonova med klassen   
• Lär dig att använda utställningarna i din undervisning

• Ta del av det senaste inom museets forskning 

• Få tips på praktiska övningar att göra i klassrummet

• Bokning och information: www.nrm.se/fortbildning

Gratis fortbildning för lärare  
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Naturhistoriska riksmuseet 

Frescativägen 40, Stockholm  • T-bana Universitetet eller buss 50/540 • nrm.se/skolor  08-519 540 00

Fortbildning för dig som är lärare
Alla våra fortbildningstillfällen är kostnadsfria och kopplade till läroplanens mål och kursplaner

mån 10 feb Människokroppen, unik eller lik? åk 0-6
16.00-19.00 Museets pedagoger ger tips om hur du kan arbeta med människokroppens anpassningar  
 och funktioner i utställningarna Den mänskliga resan och Djuret människan.

Tis 3 mar Kemikalier i miljön. Obs! På Baltic Sea Science Center, Skansen åk 7-9 och gymnasiet
17.00-19.00 Miljövetare från Stockholms universitet föreläser om hur kemikalier sprids till miljön,  
 var de kommer ifrån och hur vi vet om de är farliga. Passa även på att se utställningen och  
 få tips kring temat miljögifter och Östersjön.

tors 5 mar Insekter och biologisk mångfald åk 4-9
16.00-19.00 Insektsforskare på Naturhistoriska riksmuseet berättar om insekternas liv och deras viktiga  
 roll i naturen och för oss människor. Under kvällen får du tips och övningar att använda i    
 klassrummet och på museet.

tis 24 mar Skräp på land blir skräp i hav åk 0-6
16.00-19.00 Forskare förutspår att det år 2050 kommer att finnas mer plast än fisk i våra hav om vi inte  
 gör något åt det. Håll Sverige Rent berättar och ger konkreta tips och övningar, kopplade till  
 Globala målen, färdiga för klassrummet. Avslutas med filmen Oceans på Cosmonova.

tor 2 apr Besök en unik forskningsmiljö åk 7-9 och gymnasiet
17.00-19.00 Ta chansen att besöka en unik forskningsmiljö och träffa forskare som jobbar i Nordsim- 
 laboratoriet. Nordsim är en avancerad masspektrometer och den enda av sitt slag i Norden.  

ons 22 apr Djurens kriminaltekniker åk 7-9 och gymnasiet
17.00-19.00 Få inblick i miljöprovbanken, varför den finns och hur informationen där kan användas,  
 bland annat för att lösa brottsfall. Lös sedan vår krimgåta med hjälp av information från 
 björnspillning ur miljöprovbanken.

ons 6 maj Skogsmulle presenterar sig på Naturhistoriska riksmuseet förskola och åk 0
16.00-19.00 Friluftsfrämjandet låter dig prova på deras utomhuspedagogik, Skogsmulle i förskolan och    
 Skogshjältarna (grundskolan). Du får också veta hur utställningen Natur i Sverige kan användas,  
 till exempel genom vårt uppdaterade spår Mysteriet med Skogsmulles röda fjäder.

tis 26 maj Vanliga växter och djur i vår närmiljö åk 0-6
16.00-19.00 Följ med en av museets biologer på en exkursion runt museet. Du får också tips på  
 hur du kan arbeta med fältstudier med fokus på djur och växter i skolans närmiljö.

 Bokning och information om lärarfortbildning: www.nrm.se/fortbildning 
 Nyhetsbrev för lärare: www.nrm.se/lararbrev 
 Digitalt utbud för skolan: www.nrm.se/e-material eller www.lektion.se
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