Boka Vetenskapsfestivalen 2–13 maj för dig och din klass
Nyfiken på kluriga, kreativa och roliga vetenskapsaktiviteter? I början av maj anordnar
Vetenskapsfestivalen två veckor fyllda av vetenskap för elever och lärare. Genom interaktiva
workshops, laborationer, värderingsövningar, föreställningar och samtal får eleverna en inblick i
vetenskapens fantastiska värld.
Vetenskapsfestivalen är en tvärvetenskaplig festival varje vår i Göteborg, i år den 2–13 maj.
Programmet innehåller aktiviteter för elever i förskolan och grundskolan och även program för
lärare. De flesta ämnen finns representerade bland de många aktiviteterna och det går att delta både
på plats i Göteborg eller digitalt direkt från klassrummet. Bokningen är öppen och många av
aktiviteterna går att boka fram till veckan innan festivalen. Läs mer på Vetenskapsfestivalens
webbplats.
Här finns alla aktiviteter för skolklasser: https://www.vetenskapsfestivalen.se/for-skolklasser/
Här finns alla aktiviteter för lärare: https://www.vetenskapsfestivalen.se/for-larare/

LiveLabbet – livesända vetenskapsshower som engagerar
I LiveLabbet får du och dina elever vara med och utforska vetenskapen på ett annorlunda vis från
klassrummet. Showerna direktsänds och genom experiment, tankeövningar och röstningsmoment får
du och dina elever lära, utforska och tycka till ihop med klasser från hela Sverige. I år erbjuder vi tre
olika LiveLabb: Wow och aha i vetenskapens värld! för F–3, Rymden tur och retur för 4–6 och Dina val
gör skillnad för 7–9.

Vetenskap när den är som roligast i Experimentverkstaden
Experimentverkstaden är Vetenskapsfestivalens eget pop-up science center som i år äntligen är
tillbaka. I år byggs verkstaden upp i Kajskjul 105 på Bananpiren. Fylld av spännande stationer med
massa hands-on aktiviteter att utforska och uppleva. Passar förskolan samt årskurs F-5.

Nya insikter för dig som lärare
Vetenskapsfestivalen erbjuder också program för dig som arbetar i skolan. Årets Lärarkonferens den
5 maj har titeln Ungas inre universum – viktiga verktyg för att främja inlärning och mental hälsa. En
eftermiddag med fokus på ungas psykiska hälsa som ger värdefulla råd och insikter för hur du kan
främja barn och ungas lärandemiljö och mentala hälsa bland annat med hjälp av kultur.

