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

tis 10 sep Bli mineraldetektiv! åk 1-6
16.00-19.00 Vetenskapens Hus presenterar hur elever kan arbeta praktiskt med att undersöka mineral  
 genom ett naturvetenskapligt arbetssätt. Du får tips på hur det kan kopplas till utställningen  
 Skatter från jordens inre.

ons 25 sep Närnatur om hösten åk 0-6
16.00-19.00 Peter Nilsson, biolog på Naturhistoriska riksmuseet, tar oss med på en vandring i museets   
 omgivningar där vi undersöker hur växter och djur förbereder sig inför vintern.  

tis 1 okt Människans vandringar åk 1-6
16.00-19.00 Senaste nytt om människans utveckling och tips på hur du kan undervisa i utställningen    
 Den mänskliga resan. 

ons 16 okt Dinosaurier i undervisningen åk 0-6
16.00-19.00 Biologen och författaren Helen Rundgren pratar om barns intresse för dinosaurier och hur det  
 kan användas i undervisning i biologi och vetenskapligt tänkande.  
 Tips och övningar att använda i klassrummet och i utställningen Fossil och evolution.

tis 5 nov We are all stardust, but where does it come from? åk 7-Gy
17.00-19.00 Jeremy Bellucci, geokemist på Naturhistoriska riksmuseet, föreläser om universums utveckling, 
 grundämnenas ursprung och vår plats i kosmos samt om forskning om planetbildning, månen 
 och Mars. Kvällen avslutas med filmen Kosmos på Cosmonova. Föredraget hålls på engelska.

ons 13 nov Superpowerdogs - ny film på Cosmonova alla stadier
17.00-19.00 Vi ser en ny film om hur hundar hjälper oss i vardagen och i krissituationer.  
 Efter filmen berättar Lena Maria Lundberg, pedagog och verksamhetsansvarig för 
 Vårdhundskolan, om hur hundar kan vara en resurs i den pedagogiska verksamheten.

tors 21 nov Orientering på stjärnhimlen åk 0-6
16.00-19.00 Bodil Nilsson, författare och lärarutbildare på Stockholms universitet ger dig tips på hur du  
 kan undervisa om himlakropparnas rörelser, stjärnhimlens utseende och månens faser. 
 
tis 3 dec Undervisa om klimatförändringar i utställningen Polartrakterna åk 7-Gy 
16.30-19.30 Valforskaren Thomas Lyrholm, Naturhistoriska riksmuseet, föreläser om miljöhot mot valar.  
 Tips på hur du kan undervisa om klimatförändringar i utställningen Polartrakterna. 
 
 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

 

•   Våra utställningar erbjuder din klass en annorlunda  
 och spännande lärmiljö 

•   Lektionsmaterial till utställningarna

•   Fri entré till samtliga utställningar

Museet med klassen  
•  Boka en visning eller en minilektion med våra   
 museipedagoger

•  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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