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HEJ ALLA PEDAGOGER!
I år går Vetenskapsfestivalen av stapeln 8 maj och följs av ett två veckor långt
sprudlande och tvärvetenskapligt skolprogram. Passa på att avsluta terminen med roliga
och lärande elevaktiviteter och delta i någon av programmets alla kreativa workshops.

VETENSKAPSFESTIVALEN
Den ikoniske äventyraren och upptäcktsresande Thor Heyerdahl invigde
Internationella Vetenskapsfestivalen 1997. Sedan dess har många spän
nande namn passerat revy, alltifrån världens främsta schimpanskännare
Dame Jane Goodall och populära vetenskapsmannen och tv-profilen på
BBC professor Lord Robert Winston, till ”the Discovery Crew” med Christer
Fuglesang i spetsen och såväl vår kung som kronprinsessa. Sveriges främsta
och mest initierade vetenskapspersoner har medverkat inom alltifrån huma
niora och samhällsvetenskap till naturvetenskap och teknik.
Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett
av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en årligen
återkommande mötesplats där forskare under lustfyllda former ges möjlighet
att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Syftet är att
skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap och att uppmuntra till
högre studier.
Varje år görs drygt 70 000 besök på festivalens flera hundra programpunkter
spridda på ett 30-tal platser i Göteborg.
Festivalen är tvärvetenskaplig och består av tre program: ett skolprogram,
ett fackprogram och ett program öppet för alla.
Läs mer på vetenskapsfestivalen.se

#vetfest

Vårt skolprogram ska ses som ett komplement till det fantastiska arbete som
bedrivs dagligen ute i skolorna. Vi vill hjälpa dig att finna ytterligare inspiration och
kunskap och att komma i kontakt med eldsjälar och experter inom alla möjliga
ämnen. I skolprogrammet möts vetenskapsvärlden, näringslivets toppforskning,
organisationer och stiftelser - alla med syfte att väcka lust och nyfikenhet för vetenskap och vidare studier. Inga krav, bara roligt, interaktivt och upplysande!
Skolprogrammet innehåller programpunkter för elever inom förskolan och grundskolan.
Vår experimentverkstad, den i särklass största bokningsbara aktiviteten i detta program, är i vanlig ordning ett riktigt upptäckarmecka med intresseväckande, roliga och
lärorika experiment för barn med alla olika behov. Dessutom blir det i år en nyhet bara
för dig som är pedagog: En heldagskonferens på temat ” digitalisering på schemat”.
Blir du nyfiken? Bläddra i programmet och hitta dina favoriter!
Varmt välkommen till Vetenskapsfestivalen och skolprogrammet hälsar
Madeleine Koncilja och Stefan Örgård.

VAD KAN MAN LITA PÅ?
I år är festivaltemat Tillit för det öppna programmet för allmänheten som
äger rum 10-14 maj. Tillit är grunden till så mycket mer än vad man
dagligdags reflekterar över. Vad händer med allt från
relationer, till ekonomiska, politiska och rättssystem
om tillit inte existerar? Vår tillit utmanas i samma
takt som världen globaliseras och utvecklas. Vi
översköljs av information och ny teknik och
innovationer fullkomligt exploderar runt
omkring oss, vilket ändrar förutsättningarna
för världen som vi känner den. Ändå är det vi
människor, som grupp och som individer, som
har förmågan att skapa system som håller,
system som är byggda på tillit.

VETENSKAPSFESTIVALENS PROJEKTLEDNING
PÅ GÖTEBORG & CO: Johanna Wetteus, Arenaansvarig
Experimentverkstaden, Liselotte Marcusson, Kommunikatör,
Jonas Martinsson, Fackprogramansvarig/Producent Öppna
Programmet, Therése Looström, Marknadskommunikatör,
Linda Jutbring, Projektadministrator/Värdansvarig, Emma
Gunterberg Sachs, Kommunikatör, Madeleine Koncilja,
Skolprogramsansvarig, Jennie Turner, Programansvarig,
Stefan Örgård, Verksamhetsansvarig
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Flera av skolprogrammets aktiviteter knyter
också an till årets tema.

DIGITALISERING PÅ SCHEMAT - ALLT DU BEHÖVER VETA
GRATIS HELDAGSKONFERENS 18 MAJ
Har du svårt att få grepp om det nya gällande digital kompetens och programmering?
Funderar du över hur du själv ska komma igång med detta i klassrummet? Här är eventet
för dig!
Den 18 maj bjuder vi in alla som är verksamma inom utbildning och pedagogik till en
heldag fylld med informativa och inspirerande föredrag, prova-på-pass och panelsamtal
med tillfälle att prata med experter och andra eldsjälar. Få reda på vad som är vad, vilka
teorier och fakta som ligger bakom, vad kända experter anser, vad verksamma lärare
tycker och vad du själv rent konkret kan sätta igång med. Ställ de där frågorna du aldrig
fått tillfälle att ställa och få med dig mängder av tips på hur du kan starta eller jobba
vidare i klassrummet – oavsett ämne.
Läs mer på sid 5 samt sätt gärna upp den ibladade
affischen i personalrummet!

Kom oinsatt och förvänta dig att gå hem upplyst!
vetenskapsfestivalen.se
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DIGITALISERING PÅ SCHEMAT

BOKA DIN KLASS!

– NUTIDENS LÄRANDE I FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

Mellan 1 och 22 mars kan du som arbetar i för- och grundskolan anmäla dig
och din klass till skolprogrammet.
WEBBOKNING
Enklast och mest tillgängligt är det att boka via
vetenskapsfestivalen.se. Webbokningen är
öppen dygnet runt från onsdag 1 mars (klockan
9.00) till och med fredag 22 mars.
Läs bokningsinformationen och anmälnings
villkoren nedan.
Var noga med att fylla i era anmälningsuppgifter
så att de är korrekta och kompletta.

TELEFONBOKNING OCH
INFORMATION VIA TELEFON
Du kan även boka via telefon. 1 mars, klockan
9–16, bokar du via ett särskilt telefonnummer:
031-368 4110. Från och med 2 mars svarar vi
på Vetenskapsfestivalens ordinarie telefon för
skolprogrammet: 031-368 42 80, alla vardagar
klockan 13–16. Har du frågor eller vill komma i
kontakt med oss efter bokningsperioden når
du oss på samma nummer.

För
lärare
!

BOKNINGSINFORMATION OCH ANMÄLNINGSVILLKOR
Följande information är viktig att du har kännedom om när du anmäler din klass:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Inga preliminära bokningar - bokningar är bindande.
Vi tar inte emot bokningar per post, fax eller mejl.
Bokning för skolår F–9: 1 plats = 30 elever.
Bokning för förskolan: 1 plats = 5 barn. Om fler ska anmälas,
upprepa bokningen.
Ange kontaktuppgifter till den lärare som är tänkt att följa med
klassen till Vetenskapsfestivalen.
Det är viktigt att bokningsbekräftelse och vidare information når
medföljande lärare.
Ange alltid mottagarkoden om du betalar fakturan via Intraservice
(Göteborgs Stad) eller motsvarande fakturahantering i andra
kommuner. Ta reda på din kod innan du bokar!
Hör av dig snarast om du misstänker att något blivit fel i din bokning.
Priserna för aktiviteterna för grundskolan gäller för en klass. Kost
naden är 400 kr eller 600 kr beroende på vilken aktivitet det är. Alla
priser är inklusive moms, förutom för museerna som är moms
befriade Aktiviteterna för förskola är kostnadsfria. Uteblivit
deltagande debiteras.

• Vi skickar faktura till dig innan ditt besök på festivalen. Betalning ska
ske inom 30 dagar.
• Vi garanterar inte plats om din bokning är ofullständig.
• Vid uteblivet deltagande på bokad aktivitet debiterar vi ordinarie
bokningsavgift.
• Du som lärare är ytterst ansvarig för din klass under besöket.
• Frågetecken eller problem med din bokning? Kontakta oss snarast!

RES BILLIGARE MED
ELEVRESEKORTET

SÅ HÄR HITTAR
DU TILL OSS

Det ska vara enkelt och behöver
inte kosta skjortan för skolklasser
att åka kollektivt i Göteborg. Med
elevresekortet lämnas rabatt på
ordinarie pris för både elever och
medföljande pedagoger när ni
reser i grupp inom Västra Götalandsregionen. Resekortet gäller vardagar mellan klockan 8.30 och
15.00, samt mellan klockan 18.00 och 24.00. Föranmälan av elev
resor krävs minst tre arbetsdagar före resan. Vid stora grupper, över
50 resande, måste föranmälan göras minst två veckor innan resa.
Spårvagns- och bussresor inom Göteborgs stadstrafik behöver inte
föranmälas. Ni betalar alltid efter att ni genomfört resan via faktura.

Vetenskapsfestivalens programpunkter finns på ett 30-tal platser runt
om i Göteborg. Exakta adresser anges vid varje programaktivitet. Du
får också den fullständiga adressen i din bokningsbekräftelse.

FOTOGRAFERING OCH
FILMNING KAN FÖREKOMMA
Har du barn med skyddad identitet eller som av andra
skäl inte ska vara med på bild? Kontakta oss i god tid
före besöket på telefon 031-368 42 80 eller via mejl
vetenskapsfestivalen@goteborg.com

GRATIS HELDAGSKONFERENS 18 MAJ
Har du som pedagog svårt att få grepp om hur du ska
arbeta med digitaliseringen i skolan? Tycker du att det är
utmanande att komma igång och engagera dina elever?
Då är det här konferensen för dig!
Digital kompetens och programmering kommer sannolikt att bakas in i
grundskolans befintliga ämnen. Digitaliseringen handlar i mångt och
mycket om att ge barn och unga ett grundläggande tänk som underlättar kunskapsinhämtning – både i skolan och i livet i stort – och som
gör dem till digitalt kompetenta medborgare.
Vetenskapsfestivalen vill hjälpa dig att hitta de delar som just DU kan
jobba med. Genom denna heldag fylld med informativa och inspirerande
föredrag, roliga workshops och engagerande samtal vill vi ge dig energi
att komma igång!
Lyssna till bland andra Linda Liukas, en kreativ eldsjäl som inspirerar
och missionerar för att barn ska lära sig grundläggande kunskaper inom
området digitalisering, och möt myndighet och akademi som ger rättvisande fakta och historik samt grundläggande och utredande
"ABC-kunskap". Du får även ta del av lyckade projekt och exempel från
skolverkligheten och massor av tips och trix från engagerade verksamheter som låter dig prova på olika övningar och hjälpmedel inom området.
Allt för att du ska få förståelse för vad digital kompetens är och varför
det är så viktigt att arbete med det i skolan.
Kom och ställ de där frågorna du aldrig har fått svar på – vi lyssnar på dig
och hjälper dig.

MEDVERKANDE
Skolverket; Internetstiftelsen i Sverige, Internet i skolan (IIS); Center
för Skolutveckling, Göteborgs Stad; Göteborgs universitet, Institutionen
för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL); GR Utbildning,
Digitala lärmiljöer; Kodcentrum; RISE Interactive Göteborg; Microsoft,
Minecraft Education Edition; Västsvenska Handelskammaren; bNosy;
Natur & Kultur Läromedel. Volante Förlag med Linda Liukas, skapare
av ”Hello Ruby”,
…och många, många fler!
Mer info på vår hemsida vetenskapsfestivalen.se
MÅLGRUPP
Yrkesverksamma inom för- och grundskola. Även studenter inom skola
och utbildning. Programmet under konferensen är främst riktat till
pedagoger i förskola, låg- och mellanstadium.
DATUM & TID
Torsdag 18 maj kl 08:00 – 17:00
PLATS
Göteborgs universitet. Exakt plats meddelas vid bokning.
ANMÄLAN
Anmälan från och med 1 mars på vetenskapsfestivalen.se
Deltagandet är kostnadsfritt, lättare lunch och fika ingår.

ladade
Sätt upp den ib
rrummet!
affischen i lära

Läs mer om resekortet på
GRKOM.SE/ELEVRESOR
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Vi reserverar oss för programändringar och feltryck.
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EN HÅLLBAR FESTIVAL
Vetenskapsfestivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande och
ett hållbart agerande. Vi arbetar aktivt med miljö-, sociala och
ekonomiska frågor.

Vi arbetar för att vara så sparsamma som möjligt med resurser och är
noga med att hålla kostnaderna nere. Många av våra produktioner har
ett tidlöst manér vilket möjliggör återanvändning.

Vetenskapsfestivalen är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna
att ta del av forskning och kunskap. Vårt mål är att skapa tillgängliga,
kreativa och inkluderande mötesplatser för akademin, näringslivet och
samhället. Elever från skolor i alla stadsdelar och från Västsverige bjuds
in att ta del av skolprogrammet som är anpassat till barn och ungdomar
där det finns något för alla.

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöbelastning, bland annat ser vi till
att evenemanget uppfyller Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering. Vi uppmanar våra samarbetspartners och leverantörer att använda
miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt
hållbara lösningar. Vi arbetar aktivt för att minimera avfallsmängden och
använder oss så långt som möjligt av miljöanpassade produkter. Våra
trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning. På Vetenskapsfestivalen väljer vi i första hand cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök och mer än 1000
timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut
och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt att visa
på de möjligheter som vidare studier kan ge både för individen och för
samhället.

Vetenskapsfestivalen har de senaste sex åren blivit miljödiplomerad och
vi har för avsikt att uppfylla alla krav i år också.

SÅ HÄR HITTAR DU TILL
EXPERIMENTVERKSTADEN
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KOM OCH LÅT DIG FÖRUNDRAS
I EXPERIMENTVERKSTADEN!
Vad kan man göra med ett 2000 kvm stort och kargt kajskjul? Jo, man proppar det fullt
med spännande, häftiga och lärorika hands on-aktiviteter och bjuder in till mängder av
olika prova-på-övningar. Välkommen till en av Vetenskapsfestivalens allra roligaste och
coolaste aktiviteter: Experimentverkstaden.
VETENSKAP NÄR DET ÄR SOM ALLRA ROLIGAST
Vetenskapsfestivalens Experimentverkstad är ett riktigt
upptäckarmecka och en spännande plats för alla nyfikna
hjärnor. Det finns något roligt och givande för alla – både
för dem med spring i benen och för de besökare som vill
sitta och knepa och knåpa. Här får du se, känna, höra,
göra, konstruera, lära och uppleva det fina och lekfulla med
vetenskap. Lär dig till exempel hur man bygger ett vind
kraftverk, prova på hur det är att vara kemist och lös ett
mysterium med hjälp av mikroskop. Allt detta och mycket
mer finns att upptäcka i Experimentverkstaden! Som vanligt
hjälper våra studenter, forskare, ingenjörer och andra
experter dig tillrätta och guidar dig i en spännande värld av
vetenskapliga fenomen och mojänger.
TVÅ VECKORS FULLT ÖS
Experimentverkstaden håller öppet 8–19 maj. Under
vardagarna välkomnar vi barn i förskolan (3–5 år), samt
elever till och med skolår 5. Vi har valt att rikta innehållet i
Experimentverkstaden till elever upp till och med femte
klass, men är du lärare i en blandklass med femte- och
sjätteklassare, går det bra att kontakta oss för att göra en
bokning. Under helgen är det öppet för allmänheten.
EXPERIMENTVERKSTADEN I JUBILEUMSPARKEN
I år slår vi åter igen upp portarna till Park 113 i
Jubileumsparken där Experimentverkstaden för andra året i
rad håller hus. Dit är det lätt att ta sig både med buss och
spårvagn.
Innan du besöker Experimentverkstaden med din klass får
du en handledning med vägbeskrivning, praktisk informa
tion och utförliga stationsbeskrivningar. Handledningen är
värdefull att jobba med både före och efter besöket.
Du bokar aktiviteterna i Experimentverkstaden på samma
sätt som du bokar övriga programpunkter i skolprogrammet.
Läs mer på sid 10, 12 och 16.

TIPS TILL ALLA FÖRÄLDRAR
Experimentverkstaden är öppen för allmänheten
13–14 maj, så ta med hela familjen och upptäck
vetenskap på ett enkelt och kul sätt.
Gratis inträde!
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DET HÄR HÄNDER I
EXPERIMENTVERKSTADEN:
BYGG FRAMTIDENS STAD
Längs båda sidorna av älven håller vi på att skapa en ny innerstad.
Hur vill du att den ska se ut? Bor vi på älven i båtar eller höga hus
längs med vattnet? Finns det fler lekplatser i stan eller kanske en
djurpark? Åker vi båtar eller linbana istället för spårvagn? Utmana dig
själv och dina kompisar och bygg en stad som du skulle vilja bo i.

LOGISKA KULLERBYTTOR
Prova att lösa kluriga problem och hitta oväntade lösningar. Det gäller
att tänka i nya banor och utan begränsningar. Men har verkligen alla
problem en lösning…?
Arrangör: Vetenskapsfestivalen

MED VINDENS KRAFT
Blås inte bort! Kom hit och lär dig hur ett vindkraftverk fungerar
istället. Eller bygg ett eget. Fånga vinden, känn kraften och
utvinn energi.
Arrangör: Chalmers Energi och miljö

Cykloid, hypotrokoid och epitrokoid. Handlar det möjligen om cykel
tillbehör eller sällsynta sjukdomstillstånd? Nej, bara helt vanliga
cirklar! Kom och lär dig hur till exempel Kaffekopparna på Liseberg
snurrar och hur olika cirkelmönster gör dig yr i bollen. Du får rita
cirklar i cirklar och skapa vackra mönsterteckningar att ta med
dig hem!
Arrangör: Chalmers/Göteborgs universitet,
Matematiska vetenskaper

Arrangör: Älvstranden Utveckling AB

DET LUTANDE TORNET I PASTA

BADA I BATIK
Indigo, världens blåaste färg, har genom historien färgat allt från
konungars klädnader och bönders jackor till alla våra jeans. Ta på dig
oömma kläder, ta med en vit t-shirt eller tygbit och färga den i fräcka
mönster i Chalmers kreativa kemiska batikbad!

RITA I CIRKLAR

Vem bygger den högsta, längsta, lättaste, starkaste och vackraste
skapelsen? Utmana dig själv och framtidens ingenjörer och arkitekter!
Använd trianglar och härlig fantasi för att skapa hus, torn, broar eller
andra spännande former!
Arrangör: Vetenskapsfestivalen

SANS OCH BALANS
Varför är det så svårt att lära sig cykla? Och hur kan det vara så lätt
när man väl har fått kläm på det? Lär dig enkla saker på nytt och
kämpa mot det som ”sitter i ryggmärgen”.

Arrangör: Chalmers Fysikaliska kemi

Arrangör: Vetenskapsfestivalen

BAJSBASKET

MIKRO-SKÅPET

Kan du pricka rätt med bajset, plåstret, topsen och kisset? Det spelar
faktiskt roll vad du spolar ner i toaletten! Vet du förresten vart allt tar
vägen sedan? Och är det sant att man kan tanka en hel buss med
det du spolat ner...? Kom och lär dig vad som platsar i toastolen och
vad som inte har där att göra. Vi svarar på alla dina avloppsfrågor.

Har du sett sand i 200x förstoring? Vet du att man kan skilja olika
tygsorter åt på dess fibrer? I vårt ”mikro-skåp” kan du testa olika sätt
att se på vår omvärld med hög förstoring. Dessutom kan du hjälpa
oss att lösa ett tjuvmysterium genom att undersöka ledtrådarna i
mikroskopet!

Arrangör: Kretslopp och Vatten & Gryaab

Arrangör: Vetenskapsfestivalen, Göteborgs Universitet & Astro
Sweden Mikroskopi

BARNENS BYGGSKOLA
- HJÄLP HUMLAN HITTA HEM
Humlorna är en viktig pollinerargrupp på det norra halv
klotet. Det är till exempel de som ser till att vi har blåbär i
skogen och tomater i trädgården. Idag är det dessvärre brist på
humlor, men du kan hjälpa dem på traven genom att komma och
snickra ditt eget humlebo med NCC:s Barnens Byggskola.
Arrangör: NCC

SLÄNG DIG I VÄGGEN
Spring allt vad du kan rätt in i en stor uppblåst kudde! En mätare
känner av luftpuffen som bildas och visar din rörelseenergi räknat i
Joule. Ett fysiskt test i dubbel bemärkelse.
Arrangör: Vetenskapsfestivalen

HÅLLBAR ENERGI MED EGEN KRAFT
Göteborg Energi jobbar för att all energi ska vara så ren och förnybar
som möjligt. Med biogas kan du laga mat, köra din bil och värma ditt
hus. I detta interaktiva spel ska du använda kroppens kraft och pro
ducera biogas genom att bland annat tävla om vem som är bäst på
att skyffla kobajs! Välkommen att experimentera och testa dina
muskler hos oss!
Arrangör: Göteborg Energi

KUL MED LJUS OCH LJUD
Experimentera med ljusgraffiti och dansa tillsammans till häftiga
beats! I den här stationen får du prova att leka med ljus och ljud på ett
nytt sätt. Lys med ficklampa i vårt mörka rum och se vad som händer.
På det interaktiva golvet kan du tillsammans med andra skapa
häftig musik!
Arrangör: Håkan Lidbo Audio Industries & Vetenskapsfestivalen

Arrangör: Skanska
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PING-PONG MARBLERUN

Hos Molekylverkstan får du prova på att vara kemist. Ta på dig en
labbrock och skyddsglasögon och gå sedan in i labbet. Där inne får
du uppleva hur fascinerande och kul det är med kemi! Tre spännande
experiment står uppdukade.

Vem bygger den högsta, längsta, lättaste, snabbaste eller lång
sammaste kulbanan för pingisbollar? Lär dig om rörelseenergi och
lägesenergi och utforska hur snabbt eller långsamt bollen kan rulla.
Hur lång kan du bygga en bana med 1 meter fallhöjd? Kan du
uppfinna en gungbräda eller kanske två möjliga spår för bollen att
rulla in på? Använd din fantasi, uppfinn och hjälps åt att bygga din del
av fantastiska och jättestora kulbanor!

Arrangör: Molekylverkstan

Arrangör: Strawbees AB och Vetenskapsfestivalen

BLI FRAMTIDENS BROBYGGARE
Byggnationen av Nya Hisingsbron är nu i full gång med allt vad det
innebär. Har du tänkt på hur det går till när man bygger en bro? Hur
gör man till exempel för att få bropelare att stå i vatten och hur
beräknar man antalet bilar som kan åka samtidigt över bron? Ställ
dina nyfikna frågor till våra brobyggarexperter och se och prova på!
Du kanske till och med vill promenera på bron som ännu inte finns?!

SMARTA FRAKTALER

LABORERA MERA!

Skapa tredimensionella strukturer och geometriska former med spill
material ifrån industrin! Du får prova på fraktala uppbyggnader och
tillsammans konstruera Sierpinski-tetraeder. Kom och experimentera
med kreativa experter som värnar om både miljö och design. Fractals
are smart – it’s science, math and art!
Arrangör: Fraktalfabriken & Vetenskapsfestivalen

att
urigheter finns !
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FÖRSKOLA 3–5 ÅR

FÖRSKOLA 3–5 ÅR
5. INSPIRERAS MED KEMI!
3. DRAKKEMI – KEMI PÅ RIKTIGT
FÖR DE YNGSTA
ÄMNE: NO
Välkommen till en lustfylld kemilab för de yngsta kemisterna. Spännande upplevelser i Bertas laboratorium utlovas för alla deltagare som vågar ta chansen att
uppleva drakkemi med hjälp av vardagsmaterial och sagovärld!
Arrangeras i samarbete med IKEM.

ÄMNE: MA, NO
Följ med på ett äventyr i kemi bland atomer och molekyler. Tillsammans med
Molekylverkstan får du utforska vattnets egenskaper och göra experiment
kopplade till ytspänning och kapillärkraft.
Medverkande: Cecilia Taube och Sanida Okanovic, pedagoger på
Molekylverkstan
MÅLGRUPP Förskola 5 år

AKTIVITET

DATUM

16, 17 maj

TID

9:30, 11:00, 13:00
(1 tim) OBS! 17 maj ej
13:00.

Laborera/Lyssna & titta/Samtala &
fråga/Undersöka & upptäcka
Matsäcksplats

Medverkande: Anna Gunnarsson, pedagog, författare och projektledare, och
Helena Bååth, pedagog, Navet science center

1. EXPERIMENTVERKSTADEN
– VETENSKAP NÄR DET ÄR
SOM ALLRA ROLIGAST

MÅLGRUPP Förskola 4 – 5 år

AKTIVITET

ANTAL

15 barn/tillfälle

Rullstolsanpassat

DATUM

11 maj

PRIS

Kostnadsfritt

www.molekylverkstan.se

TID

9:00, 11:00, 13:30
(1 tim 30 min)

Högläsning/Laborera/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

PLATS

		

ANTAL

25 barn/tillfälle

PRIS

Kostnadsfritt

CHALMERS
CAMPUS
LINDHOLMEN,
Hus Svea,
Forskningsgången 4

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.navet.com
www.youtube.com/watch?v=6M
95my4MGaU

DATUM

16, 17 maj

TID

8:30, 12:30 (3 tim)
OBS! 17 april ej 12:30

ANTAL

300 barn/tillfälle

PRIS

Kostnadsfritt

PLATS

FRIHAMNEN,
Park 113,
Frihamnen 11

Laborera/Lyssna & titta/Samtala
& fråga/Skapa & testa/Undersöka
& upptäcka/Workshop
ÖVRIGT
Rullstolsanpassat
Matsäcksplats
Oömma kläder
Läs mer på sidan 6 – 9

ÄMNE: NO
Välkommen till en rolig och spännande multimedial upplevelse där du med lätta
steg leds in i biologins fantastiska värld. Här får du svar på alla de stora frågorna:
Hur ser världen ut för en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför dansar
spindlar? Du får träffa pytonormar, skorpioner och kackerlackor - och ett helt
gäng biologer!
Medverkande: Lana Khaldy, Julian Melgar och Pierre Tichit, doktorander samt
Therese Reber och Emily Baird, Dr, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet
MÅLGRUPP Förskola 4 – 5 år
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DATUM

9, 10 maj

TID

9 maj: 9:15
10 maj: 13:00
(40 min)

Medverkande: Anna Gunnarsson, pedagog, författare och projektledare, och
Helena Bååth, pedagog, Navet science center

AKTIVITET

2. DEN FANTASTISKA
BIOLOGISHOWEN

AKTIVITET
Föreställning/Lyssna & titta/
Show/Teater

6. LEKFULL OCH UTFORSKANDE
FYSIK MED TUNDA & TRITON
Upplev naturvetenskap på riktigt i lekfulla sammanhang tillsammans med Tunda
& Triton och deras spännande utforskande av fysiken i vår närhet. Experiment,
sagor, lek och skratt för alla blivande naturvetare!

Experimentverkstaden är en spännande plats för alla nyfikna hjärnor! Proppad
med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, prova, konstruera och lära. Forskare, studenter och experter lotsar dig i en vindlande värld
av naturvetenskapliga fenomen och mojänger.

MÅLGRUPP Förskola 4 – 5 år

AKTIVITET

DATUM

8 maj

TID

9:00, 11:00, 13:30
(1 tim 30 min)

Högläsning/Laborera/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL

25 barn/tillfälle

PRIS

Kostnadsfritt

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

ÖVRIGT
Matsäcksplats

Utforska det spännande området magnetism genom sagor, lek, sång och dans.
Efter en kort dramatisering av boken Pi och Powerbollarna Magnetfisket får
barnen använda magneter i olika experimentlekar där vi utforskar magneternas
olika poler, hur de kan attrahera och repellera varandra samt hur magneter
attraherar vissa material men inte andra. Avslutningsvis dyker Pi och Power
bollarna upp för att sjunga och dansa med barnen.
Arrangeras i samarbete med Fri Tanke Förlag.
Medverkande: Anna Norbye Colbiörnsen och Karolina Kjellberg, författare och
grundare av bNosy AB
MÅLGRUPP Förskola 4 – 5 år

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17 maj

TID

9:00, 10:30, 12:30
(45 min)

Laborera/Lyssna & titta/Rita &
skriva/Rörelse/Show/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL

15 barn/tillfälle

PRIS

Kostnadsfritt

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
LINDHOLMEN,
Hus Svea,
Forskningsgången 4

Rullstolsanpassat
www.navet.com
www.youtube.com/watch?v=6M
95my4MGaU

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.bnosy.com
www.youtube.com/channel/
UC6LIGkeyDX9tleaVPgwTmlw

9. SMÅ OCH STORA HEMLISAR

4. FYSIK- OCH LASERSHOWEN
FYLLER 20 ÅR!

7. ROBOTEN OCH JAG
– PROGRAMMERA EN LITEN VÄN

ÄMNE: NO

ÄMNE: MA, SV, TEKNIK/IT/IKT

Efter 20 års bejublade shower och succéer runt om i världen, är den åter här
- en spektakulär show som ger smakprov på hur lekfull fysik kan vara. Upplev
häftiga experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av den
fantastiska lasershowen i en dånande rökfylld sal.

Runt omkring oss finns robotar som hjälper oss med allt möjligt. I våra hem klipper
robotar gräs, tvättar kläder, dammsuger och diskar så vi människor kan göra
andra spännande saker. Hur vet roboten vad den ska göra? I denna workshop
får barnen lära sig grunderna i programmering och lära känna en liten robot som
heter Blue-bot.

Arrangeras i samverkan med Polisregion Väst.

Medverkande: Markus Lindén, pedagog på Universeum

MÅLGRUPP Förskola 3 – 5 år

AKTIVITET

MÅLGRUPP Förskola 5 år

AKTIVITET

DATUM

Laborera/Skapa & testa/Undersöka
& upptäcka/Workshop

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19 maj

Högläsning/Laborera/Lyssna & titta/
Samtala & fråga

TID

9:30, 12:30
(1 tim 45 min)

ÖVRIGT

ANTAL

10 barn/tillfälle

Matsäcksplats

PRIS

Kostnadsfritt

Rullstolsanpassat

PLATS

PSYKOLOGISKA
INSTITUTIONEN,
Göteborgs universitet,
Haraldsgatan 1

Arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet.
Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt
studenter, Fysik, Lunds universitet
MÅLGRUPP Förskola 5 år

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18, 19 maj

ÖVRIGT

DATUM

10 maj

Show

TID

9:00 (1 tim)

Matsäcksplats

TID

9:00, 10:15 (45 min)

ÖVRIGT

ANTAL

10 barn/tillfälle

Högt ljud, mörklagd sal och scenrök
under delar av showen

PRIS

Kostnadsfritt

PLATS

UNIVERSEUM,
Södra vägen 50

ANTAL

6 klasser/tillfälle

Rullstolsanpassat

ANTAL

150 barn/tillfälle

PRIS

Kostnadsfritt

PRIS

Kostnadsfritt

PLATS

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/
upplevexperiment-arkiv/biologishow

PLATS

STUDENTERNAS
HUS, Lingsalen,
Götabergsgatan 17

www.biologi.lu.se/samverkan

8. ROLIGA MAGNET-ÄVENTYR MED
PI OCH POWERBOLLARNA
ÄMNE: NO, TEKNIK/IT/IKT

ÄMNE: NO

ÄMNE: BILD, MA, NO, SLÖJD, TEKNIK/IT/IKT

MÅLGRUPP Förskola 3 – 5 år

ÖVRIGT

Rullstolsanpassat
www.fysikochlasershow.blogspot.com

Aktiviteterna presenteras i bokstavsordning.

ÄMNE: SO
Vad är en hemlis? Genom sagor, lek och prat kommer vi utforska olika aspekter
kring tillit och hemligheter. När ska man berätta en hemlis för en vuxen? Och
vem kan man prata med? Barnen får också möjlighet att vara med i en rolig och
lättsam psykologisk studie kring hemlisar.
Medverkande: Emelie Ernberg och Mikaela Magnusson, doktorander, Sara
Landström, Docent, Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet, samt
Anneli Larsson, Fil dr och samordnare vid Barnahuset, Polisregion Väst

ÖVRIGT
Bokning omfattar entré
till Universeum
Matsäcksplats
Tillgänglighetsanpassat
www.universeum.se		

Alla förskoleaktiviteter är kostnadsfria! Uteblivet deltagande debiteras.

Frukt och dricka i pausen

www.psy.gu.se/forskning/forskar
grupper/rattspsykologi
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SKOLÅR F–3

16. FÅR JAG TA EN BILD AV DIG?
– KAMERAN SOM VERKTYG FÖR
LÄRANDE

SKOLÅR F–3

ÄMNE: BILD, TEKNIK/IT/IKT
I denna lustfyllda kameraworkshop får du och dina lärare konkreta verktyg för
att arbeta med MIK i praktiken – verktyg som sedan kan anpassas till er egna
lärandemiljö. Du får arbeta praktiskt med kameran och utforska omvärlden utifrån ett givet tema och därefter reflektera över dina bilder eller filmer och föra en
vidare diskussion kring bild, lärande och etik.

12. DEN FANTASTISKA
BIOLOGISHOWEN – SKOLÅR 2–6

Medverkande: Filmpedagoger från Akademin Valand och Barnfilmskolan,
Göteborgs universitet

Välkommen till en rolig och spännande multimedial upplevelse där du med lätta
steg leds in i biologins fantastiska värld. Här får du svar på alla de stora frågorna:
Hur ser världen ut för en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför dansar
spindlar? Du får träffa pytonormar, skorpioner och kackerlackor - och ett helt
gäng biologer!
Medverkande: Lana Khaldy, Julian Melgar och Pierre Tichit, Doktorander, samt
Therese Reber och Emily Baird, Dr, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet

10. EXPERIMENTVERKSTADEN
– VETENSKAP NÄR DET ÄR SOM
ALLRA ROLIGAST
ÄMNE: BILD, MA, NO, SLÖJD, TEKNIK/IT/IKT

SKOLÅR

2–6

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 11 maj

TID

9 maj: 13:00
10 maj: 10:30
11 maj: 10:30, 13:00
(50 min)

Föreställning/Lyssna & titta/
Show/Teater

ANTAL

400 kr/klass
PLATS

Experimentverkstaden är en spännande plats för alla nyfikna hjärnor! Proppad
med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, prova, konstruera
och lära. Forskare, studenter och experter lotsar dig i en vindlande värld av
naturvetenskapliga fenomen och mojänger.
SKOLÅR

F–5

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 11, 12, 15, 17,
18, 19 maj

TID

8:30, 12:30 (3 tim)
OBS! 12, 19 maj ej
12:30, 17 maj ej 8:30

Laborera/Lyssna & titta/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL
PRIS
PLATS

12

6 klasser/tillfälle
CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

AKTIVITET

8, 9, 10 maj

TID

8:30, 12:00
(2 tim 30 min)

Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Visa & presentera/
Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

AKADEMIN
VALAND,
Vasagatan 50

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.akademinvaland.gu.se/
utbildning/fristaendekurser/fbf626

Matsäcksplats
Tillgänglighetsanpassad
www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/
upplevexperiment-arkiv/biologishow
www.biologi.lu.se/samverkan

14. FRÅGA DOKTORN
– FÖR SKOLÅR 3–4
ÄMNE: NO
Hur läker brutna ben? Varför har vi två hjärnhalvor? Varför får man hicka? Det
här är några av alla frågor som panelen fick svara på förra året. Du har säkert
själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du chansen att få svar. Kom och träffa
den kunniga och erfarna panelen!
Medverkande: Personal från sjuk- och tandvården samt frågeledare Carl Johan
Behre, Docent i medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och
överläkare vid Kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
3–4

AKTIVITET

ÖVRIGT

DATUM

10 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

Rullstolsanpassat

TID

9:30, 10:45 (1 tim)

ÖVRIGT

400 elever/tillfälle

Matsäcksplats

ANTAL

3 klasser/tillfälle

600 kr/klass

Oömma kläder

PRIS

400 kr/klass

PLATS

ACADEMICUM,
Hörsal Arvid Carlsson,
Medicinaregatan 3

Läs mer på sidan 6 – 9

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.sahlgrenska.gu.se

17. GEOMETRI I ORIGAMI
ÄMNE: BILD, MA, SO

11. DEN FANTASTISKA
BIOLOGISHOWEN
– SKOLÅR F–1

13. DRAKKEMI – KEMI PÅ RIKTIGT
FÖR DE YNGSTA

15. FYSIK- OCH LASERSHOWEN
FYLLER 20 ÅR!

ÄMNE: NO

ÄMNE: NO

ÄMNE: NO

Välkommen till en rolig och spännande multimedial upplevelse där du med lätta
steg leds in i biologins fantastiska värld. Här får du svar på alla de stora frågorna: Hur ser världen ut för en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför
dansar spindlar? Du får träffa pytonormar, skorpioner och kackerlackor - och ett
helt gäng biologer!

Välkommen till en lustfylld kemilab för de yngsta kemisterna. Spännande upplevelser i Bertas laboratorium utlovas för alla deltagare som vågar ta chansen att
uppleva drakkemi med hjälp av vardagsmaterial och sagovärld!

Efter 20 års bejublade shower och succéer runt om i världen, är den åter här
- en spektakulär show som ger smakprov på hur lekfull fysik kan vara. Upplev
häftiga experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av den
fantastiska lasershowen i en dånande rökfylld sal.

Medverkande: Lana Khaldy, Julian Melgar och Pierre Tichit, doktorander, samt
Therese Reber och Emily Baird, Dr, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet

Medverkande: Anna Gunnarsson, pedagog, författare och projektledare, och
Helena Bååth, pedagog, Navet science center

Arrangeras i samarbete med IKEM.

SKOLÅR

F–1

AKTIVITET

SKOLÅR

DATUM

9, 10, 11 maj

DATUM

10, 11 maj

TID

9 maj: 10:30
10, 11 maj: 9:15
(40 min)

Föreställning/Lyssna & titta/
Show/Teater

TID

9:00, 11:00, 13:30
(1 tim 30 min)

ÖVRIGT

F–3

Matsäcksplats

ANTAL

1 klass/tillfälle

ANTAL

150 barn/tillfälle

Tillgänglighetsanpassad

PRIS

400 kr/klass

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PLATS

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/
upplevexperiment-arkiv/biologishow

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

www.biologi.lu.se/samverkan

F–9

DATUM

ÖVRIGT

SKOLÅR

FRIHAMNEN,
Park 113,
Frihamnen 11

SKOLÅR

AKTIVITET
Högläsning/Laborera/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop
ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.navet.com
www.youtube.com/watch?v
=6M95my4MGaU

Aktiviteterna presenteras i bokstavsordning.

Ett tunt pappersark förvandlas till trana, lilja eller ask. Är det möjligt? Origami är
en gammal japansk papperskonst som också passar till att träna mattetänk. På
ett lekfullt sätt kan man bekanta sig med matematikens grunder såsom geometri,
bråkräkning och problemlösning. Genom att lära sig en konstform som härstammar
från en annan kultur, får man också ökad förståelse för mångkultur.
Medverkande: Mio Nakamura, instruktör
SKOLÅR

1–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18 maj

Skapa & testa/Workshop

TID

9:30, 12:30
(1 tim 30 min)

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

Arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet.
Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt studenter, Fysik, Lunds universitet
SKOLÅR

F–3

AKTIVITET

DATUM

9, 11 maj

Show

TID

9:00, 10:30 (1 tim)

ÖVRIGT

ANTAL

7 klasser/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

Högt ljud, mörklagd sal och scenrök
under delar av showen

PLATS

STUDENTERNAS
HUS, Lingsalen,
Götabergsgatan 17

Matsäcksplats

Rullstolsanpassat
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Tunda

TRITON

SKOLÅR F–3

SKOLÅR F–3
OCH

SPÄNNANDE FYSIKSAGOR med ExPeRimeNt

18. HIMLAR OCH PLANETER!
DISKUTERA RYMDEN MED
FÖRFATTAREN CAMILLA LINDE
ÄMNE: NO, SV
I boken Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå för underliga mysterier och
piratbestyr är allting möjligt. Planeter bebos av robotkaniner, rymdpirater blir
detektiver och Siriusflärpen svävar runt i galaxen och ställer till med bekymmer.
Prata humfurkar, fysiska fenomen och svarta hål med barnboksförfattaren
Camilla Linde – hon älskar rymden och bjuder på högläsning samt efterföljande
skrivarworkshop.
Medverkande: Camilla Linde, författare
SKOLÅR

F–6

AKTIVITET

DATUM

10, 16 maj

Högläsning/Rita & skriva/Workshop

TID

9:00, 10:30, 13:00
(1 tim) OBS! 10 maj
ej 9:00

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PEDAGOGEN,
Västra Hamngatan 25,
sal meddelas vid
bokning

På plats finns det möjlighet att köpa
boken och få med sig en egen rymdpirat hem
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat www.camillalinde.se

Foto: Bobbo Lauhage

20. KEMI PÅ ALFONS
ÅBERGS KULTURHUS
ÄMNE: NO
Kemi ses många gånger som lite svårt och krångligt och det vill vi ändra på!
Genom lekfull gestaltning, interaktiva moment och experiment lär sig barnen
med hela kroppen då de får se, höra och göra genom att bland annat delta i en
molekyldans. En lyckad förening av kultur och vetenskap där vi skapar goda
förutsättningar för att ta till sig kunskaper.

22. LEKFULL
OCH UTFORSKANDE
Anna Gunnarsson
Daniel Ståhle
FYSIK MED TUNDA & TRITON

Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Hasselbladstiftelsen.

ÄMNE: NO

Medverkande: Pedagoger från Alfons Åbergs Kulturhus och studenter från Chalmers

Upplev naturvetenskap på riktigt i lekfulla sammanhang tillsammans med Tunda
& Triton och deras spännande utforskande av fysiken i vår närhet. Experiment,
sagor, lek och skratt för alla blivande naturvetare!

SKOLÅR

F

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 11 maj

TID

9:00, 10:30 (45 min)

Föreställning/Laborera/Lyssna &
titta/Rörelse/Samtala & fråga/
Teater/Undersöka & upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle (rek
antal max 25 elever)

PRIS

19. KAN JAG LITA PÅ DIG?
LITAR DU PÅ MIG?
ÄMNE: NO
Följ med på en interaktiv vandring bland några av Slottsskogens djur. Vi tittar
på beteende hos människa och djur och djurvårdare berättar och visar hur vi får
djuren att lita på oss, bland annat genom att träna dem. Du och klasskamraterna
får prova på att samarbeta med djuren.
Medverkande: Djurvårdare från Slottsskogens Djurpark
SKOLÅR

F–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 15, 16, 17 maj

TID

10:00 (1 tim)

Lyssna & titta/Rundvandring & visning
/Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka

SLOTTSSKOGEN,
Barnens Zoo

21. LEKENS FÖRTROLLANDE VÄRLD
– I MÅNGA SKEPNADER

Matsäcksplats

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus A, Sal AK2 137,
Västra Hamngatan 25

ÄMNE: BILD, MUSIK, SV
"Lek är den högsta formen av forskning”, hävdade Einstein. Den fria leken är full
av skapande aktivitet, utan att vara resultatstyrd. Samspelet är inställt på glädje,
värme och samhörighet – stundtals larmande högljutt och stundtals lyssnande,
viskande. Utifrån Tillitsverkets upplevelseutställning ”Skapa Leka Lyssna” får
du uppleva olika kreativa lekformer genom att bland annat delta i sagoäventyr,
bygglek och balansgång.
Arrangeras i samverkan med Världskulturmuseet.
Medverkande: Tillitsverket (Tillitsverket arbetar långsiktigt, förebyggande och
gränsöverskridande med att stärka tilliten i samhället och bidra till en positiv
hållbar utveckling)

Medverkande: Jenny Gustafsson, verksamhetskoordinator och utbildningsansvarig
på West Pride
SKOLÅR

1–3

AKTIVITET

DATUM

10, 11 maj

Högläsning/Lyssna & titta/Rita &
skriva/Samtala & fråga/Skapa &
testa/Workshop

11, 12 maj
9:00, 11:30 (2 tim)

Lyssna & titta/Rita & skriva/Rörelse/
Skapa & testa/Undersöka & upptäcka

Utomhus

ANTAL

2 klasser/tillfälle

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

Matsäcksplats

AVGIFT

400 kr/klass

Matsäcksplats

PRIS

400 kr/klass

Ej för hö- och pälsallergiker

PLATS

VÄRLDSKULTURMUSEET,
Södra vägen 54

Tillgänglighetsanpassat

PLATS

VIKTORIAHUSET
ABF, Linnégatan 21
(Samma hus som
Hagabion)

Aktiviteterna presenteras i bokstavsordning.

TID

8:30, 10:30, 13:00
(1 tim 30 min)

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.fysikersamfundet.se/wpcontent/uploads/2012_4.pdf
www.youtube.com/watch?v=
vkXJZZga9ms

www.youtube.com/watch?v=
6M95my4MGaU

Det här är en workshop som ger barn ett par normkritiska glasögon i livet och
som belyser rätten till att få vara sig själv. Med hjälp av konst och litteratur och
med fokus på regnbågsflaggan och barnens egna tankar, talar vi om hur kärlek
och familj kan se ut. Det blir högläsning av en normkritisk saga, lekpaus och
sedan klipp & klistra.

TID

www.varldskulturmuseerna.se/en/
varldskulturmuseet

www.navet.com

ÄMNE: BILD, SV

DATUM

www.tillitsverket.se

Rullstolsanpassatt

23. NORMKRITISK SAGOSTUND
MED SKAPANDE VERKSAMHET

AKTIVITET

www.goteborg.se/parkochnatur

14

		

F-3

Kuperad mark men fungerar för
rullstol

400 kr/klass

1 klass/tillfälle
CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

Samling vid grillplatsen ovanför
Barnens Zoo

PRIS

ANTAL
PLATS

400 kr/klass

ÖVRIGT

Rullstolsanpassat
www.alfonskulturhus.com

PRIS

2 klasser/tillfälle

9:00, 11:00, 13:30
(1 tim 30 min)

PLATS

SKOLÅR

ANTAL

TID

400 kr/klass

ÖVRIGT

8:30, 10:00, 11:30,
13:30 (1 tim)

Högläsning/Laborera/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

PRIS

1 klass/tillfälle

TID

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Show/Undersöka & upptäcka

9 maj

Hörslinga

ALFONS ÅBERGS
KULTURHUS,
Slussgatan 1

AKTIVITET

9, 10, 11 maj

DATUM

Matsäcksplats

Medverkande: Staffan Yngve, Prof em i teoretisk fysik, Institutionen för fysik och
astronomi, Uppsala universitet
1–6

AKTIVITET

ÖVRIGT

Träffa fysikprofessor Staffan Yngve som beskriver lagar som gäller i vår vardag
och i universum. Du får se olika demonstrationer som levandegör framställningen,
bland annat ett antal vakuumexperiment. Dessutom demonstreras mekanikens
lagar på spikmatta! Kom och förundras och passa på att fråga!

DATUM

F–3

Klassen bör vara på plats 15 min innan
lektionen börjar

ÄMNE: NO, TEKNIK

SKOLÅR

SKOLÅR

Avgiften är sponsrad som en del av
samarbetet mellan Alfons Åbergs
Kulturhus och Chalmers med stöd av
Hasselbladstiftelsen.

ANTAL
PLATS

Kostnadsfritt

Medverkande: Anna Gunnarsson, pedagog, författare och projektledare, och
Helena Bååth, pedagog, Navet science center

24. PROFESSORN PÅ SPIKMATTAN
LITAR PÅ FYSIKENS LAGAR

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.westpride.se		

25. TEKNIKKOLLO
ÄMNE TEKNIK
Med hjälp av teknikskrot får barnen bygga
framtidens uppfinningar. Vi plockar isär
gamla apparater och bygger nya fantasifulla kreationer med hjälp av enkla
verktyg och hjälpmedel. Vi satsar inte på
funktion (alla apparater avaktiveras) utan
det viktiga är att beskriva och fantisera om nya
uppfinningar.
I samarbete med Renova.
Medverkande: Medlemmar från Sveriges
Ingenjörer Distrikt Väst
SKOLÅR

2–3

DATUM

9, 10, 11 maj

TID

9:00, 12:00 (2 tim)

AKTIVITET
Skapa & testa/Undersöka & upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass

Matsäcksplats

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus A, Sal AK2 139,
Västra Hamngatan 25

Tillgänglighetsanpassat

Foto Sveriges Ingenjörer
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SKOLÅR 4–6

SKOLÅR F–3

26. TILLSAMMANS I NATUREN
ÄMNE: IDROTT & HÄLSA, NO, TEKNIK/IT/IKT
Välkommen till en utomhuslektion där vi tillsammans skapar starkare band till
varandra och till den natur vi har runt omkring oss. Under lektionen får du delta i
roliga lekar och praktiska övningar för att träna på din tillit till dina kamrater, din
omgivning och till naturen. Hitta tryggheten i dig själv och i naturen ute i vackra
Slottsskogen.

28. VAD HÖR DU?
ÄMNE: MUSIK, NO, SV
Välkommen till en ljudworkshop med tonsättare Fredrik Hagstedt. Lyssna på
olika ljud och musik och skriv ned vad du hör och hur det känns att lyssna på
det. Efter påståenden om vad det är för ljud får du och klassen lyssna igen och
alla får berätta vad de har upplevt. Kan du verkligen lita på vad du hör? Avslutningsvis får du göra en övning och härma olika ljud med rösten.
Medverkande: Fredrik Hagstedt, tonsättare

ÖVRIGT

30. EXPERIMENTVERKSTADEN
- VETENSKAP NÄR DET ÄR
SOM ALLRA ROLIGAST

Matsäcksplats

ÄMNE: BILD, MA, NO, SLÖJD, TEKNIK/IT/IKT

Rullstolsanpassat

Experimentverkstaden är en spännande plats för alla nyfikna hjärnor! Proppad
med roliga och lärorika hands on-aktiviteter får du se, höra, göra, prova, konstruera
och lära. Forskare, studenter och experter lotsar dig i en vindlande värld av
naturvetenskapliga fenomen och mojänger.

Ett samarbete mellan Botaniska trädgården och Naturhistoriska museet.

SKOLÅR

1–6

AKTIVITET

Medverkande: Helen Ekvall, Karen Otto, Kennert Danielsson, pedagoger på
Botaniska trädgården, samt Lotta Backman, Ola Brusehed och Maria Carlson,
pedagoger på Naturhistoriska museet

DATUM

18, 19 maj

TID

9:30, 11:00, 13:00
(1 tim)

Laborera/Lyssna & titta/Skapa
& testa/Undersöka & upptäcka/
Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

FRILAGRET
I LAGERHUSET,
Heurlins Plats 1

SKOLÅR

F–3

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 11, 12 maj

TID

9:00, 10:00, 11:00
(50 min)

Lyssna & titta/Rörelse/Samtala &
fråga/Undersöka & upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor i
Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS

NATURHISTORISKA MUSEET/
SLOTTSSKOGEN,
Linnéplatsen

ÖVRIGT
Samling i entrén

www.medvetenhetsverkstad.se
www.frilagret.se

Aktiviteten hålls utomhus i närheten
av Naturhistoriska museet
Kläder efter väder
Toalett finns på museet
www.gnm.se

SKOLÅR

F–5

DATUM

8, 9, 10, 11, 12,
15, 17, 18, 19 maj

TID

8:30, 12:30 (3 tim)
OBS! 12, 19 maj ej
12:30, 17 maj ej 8:30

www.botaniska.se

27. TRO, HOPP OCH KÄRLEK!

ANTAL

400 elever/tillfälle

PRIS

600 kr/klass

PLATS

FRIHAMNEN,
Park 113,
Frihamnen 11

AKTIVITET
Laborera/Lyssna & titta/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop
ÖVRIGT
Rullstolsanpassat

Medverkande: Mija Renström, intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall.
Studenter från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet, har
deltagit i att utveckla lektionen och kommer medverka vid de flesta tillfällena.
SKOLÅR

1–9

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 16, 17 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Undersöka & upptäcka/Workshop

TID
ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS
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8:15, 9:30, 11:00,
13:00 (1 tim)

GÖTEBORGS
KONSTHALL,
Götaplatsen

29. VÄXTHUS MED BÄRKRAFT
ÄMNE: IDROTT & HÄLSA/NO/SLÖJD/SO/SV/TEKNIK
Kom till Gunnebos vackra omgivningar och skapa kojor! I halvklass får du och
dina klasskamrater bygga en koja och så frön av klätterväxter som skall täcka
bygget. Här får du med egna idéer skapa en bärkraftig konstruktion som ska
hålla hela sommaren. Dessutom får ni en kulturhistorisk rundtur på Gunnebo
Slott. Kreativt, kul och kollaborativt!
Medverkande: Emma Naqvi, socionom & dipl trädgårdsterapeut, Charlotte
Lyons, trädgårdsmästare, och Johanna Linden, slottsintendent, Gunnebo Slott
& Trädgårdar AB
SKOLÅR

F–6

AKTIVITET

ÖVRIGT

DATUM

9, 10, 11 maj

Tillgänglighetsanpassat

TID

www.konsthallen.goteborg.se/besok/
tillganglighet		

9:00, 12:30 (2 tim)
OBS! 10 maj ej 9:00

Lyssna & titta/Rörelse/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

GUNNEBO SLOTT
och Trädgårdar,
Christine Halls väg

Matsäcksplats
www.gunneboslott.se		

Aktiviteterna presenteras i bokstavsordning.

Chalmers forskning syftar till att finna lösningar på några av vår tids stora
samhällsutmaningar, och med hjälp av den digitala tekniken kan många smarta
lösningar byggas. Kom och testa enkla bygguppgifter med hjälp av elektronik,
sensorer och programmering i Chalmers Digi Lab.
Medverkande: Studenter på Chalmers
MÅLGRUPP 4 – 6

AKTIVITET

DATUM

10, 11, 12 maj

TID

9:00, 12.30 (2 tim)

Laborera/Skapa & testa/Undersöka
& upptäcka/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

SKOLÅR

CHALMERS
CAMPUS Johanneberg, Chalmers
kårhus, Rum Catella,
Chalmersplatsen 1

Oömma kläder
Läs mer på sidan 6 – 9

31. BUNGA ELLER BANGA?
ÄMNE: MA
Hur vet man att linan har rätt längd i ett bungyjump? I denna workshop får du
låta dockor hoppa bungyjump med olika långa gummisnoddslinor och undersöka
samband mellan linans längd och hur långt dockan faller. På detta sätt utvecklas
din förmåga att utforma en matematisk modell. Kan du förutse hur långt dockan
faller om du förlänger linan med en gummisnodd…?
Medverkande: Kerstin Larsson, Fil dr, Inst för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, och Niclas Larson, Fil dr, Institutt
for matematiske fag, Universitetet i Agder, Kristiansand

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat

33. DEN FANTASTISKA
BIOLOGISHOWEN
ÄMNE: NO
Välkommen till en rolig och spännande multimedial upplevelse där du med lätta
steg leds in i biologins fantastiska värld. Här får du svar på alla de stora frågorna:
Hur ser världen ut för en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför dansar
spindlar? Du får träffa pytonormar, skorpioner och kackerlackor - och ett helt
gäng biologer!
Medverkande: Lana Khaldy, Julian Melgar och Pierre Tichit, doktorander, samt
Therese Reber och Emily Baird, Dr, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet
MÅLGRUPP 2 – 6

AKTIVITET

MÅLGRUPP 4 – 9

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 11 maj

DATUM

10, 11, 12 maj

Undersöka & upptäcka/Workshop

TID

9:00, 11:00, 13:00
(1 tim) OBS! 10 maj
endast 13:00

ÖVRIGT

9 maj: 13:00
10 maj: 10:30
11 maj: 10:30,
13:00 (50 min)

Föreställning/Lyssna & titta/
Show/Teater

ANTAL

1 klass/tillfälle

www.ncm.gu.se/9E

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus B, Sal BE 016,
Läroverksgatan 15

TID

ÖVRIGT
Utomhusaktivitet tillgänglighets
anpassad

ÄMNE: TEKNIK/IT/IKT

Matsäcksplats

ÄMNE: BILD
Årets tema på Vetenskapsfestivalen är ”Tillit” och i samband med detta väljer
vi på Göteborgs konsthall att undersöka begreppet Tro, hopp och kärlek. Lilla
Ateljén är fylld med inspirerande och oväntat material och utifrån lekfulla instruktioner tolkar och skapar vi tillsammans. Vilken färg och form har orden tro,
hopp och kärlek och hur känns de i kroppen? Om tid finns går vi in i pågående
utställning med nyutexaminerade konstnärer från Akademi Valand.

32. CHALMERS DIGI LAB
– DIGITAL WORKSHOP

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat

ANTAL

6 klasser/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

SKOLÅR

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/
upplevexperiment-arkiv/biologishow
www.biologi.lu.se/samverkan
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36. FRÅGA DOKTORN
– FÖR SKOLÅR 5

SKOLÅR 4–6

SKOLÅR 4–6

ÄMNE: NO

34. DONATION
– ETT LIVSVIKTIGT BESLUT
ÄMNE: NO
Att ta ställning till donation kan innebära att någon annan får livet åter dagen
du dör. Men varför är det så viktigt med ett ställningstagande och hur går man
tillväga? Vad innebär levande donation och hur känns det att ha fått nya organ?
Vi har svaren och välkomnar er på en livsviktig föreläsning och frågestund.
Medverkande: Ingrid Sandgren, regionalt donationsansvarig sjuksköterska på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, samt representanter från MOD - Mer Organdonation
SKOLÅR

6–7

AKTIVITET

Hur läker brutna ben? Varför har vi två hjärnhalvor? Varför får man hicka? Det
här är några av alla frågor som panelen fick svara på förra året. Du har säkert
själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du chansen att få svar. Kom och träffa
den kunniga och erfarna panelen!
Medverkande: Personal från sjuk- och tandvården samt frågeledare Carl Johan
Behre, Docent i medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och
överläkare vid Kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SKOLÅR

5

AKTIVITET

DATUM

10 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

TID

13:00 (1 tim)

ÖVRIGT

ANTAL

3 klasser/tillfälle

Matsäcksplats

PRIS

400 kr/klass

PLATS

ACADEMICUM,
Hörsal Arvid Carlsson,
Medicinaregatan 3

39. GEOMETRI I ORIGAMI
ÄMNE MA, SO
Ett tunt pappersark förvandlas till trana, lilja eller ask. Är det möjligt? Origami är
en gammal japansk papperskonst som också passar till att träna mattetänk. På
ett lekfullt sätt kan man bekanta sig med matematikens grunder såsom geometri,
bråkräkning och problemlösning. Genom att lära sig en konstform som härstammar från en annan kultur, får man också ökad förståelse för mångkultur.
Medverkande: Mio Nakamura, instruktör
SKOLÅR

1–9

AKTIVITET

Rullstolsanpassat

DATUM

15, 16, 17, 18 maj

Skapa & testa/Workshop

www.sahlgrenska.gu.se

TID

9:30, 12:30
(1 tim 30 min)

Matsäcksplats

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat		

DATUM

17 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

TID

9:00, 10:30 (1 tim)

ÖVRIGT

ANTAL

3 klasser/tillfälle

Matsäcksplats

PRIS

400 kr/klass

400 kr/klass

Rullstolsanpassat

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
sal ML15,
Hörsalsvägen 5

PRIS
PLATS

ACADEMICUM,
Hörsal Arvid Carlsson,
Medicinaregatan 3

www.sahlgrenska.gu.se
www.sahlgrenska.se
www.merorgandonation.se

37. FYSIK- OCH LASERSHOWEN
FYLLER 20 ÅR!
ÄMNE: NO

ÖVRIGT

41. KAN JAG LITA PÅ DIG?
LITAR DU PÅ MIG?
ÄMNE: NO
Följ med på en interaktiv vandring bland några av Slottsskogens djur. Vi tittar
på beteende hos människa och djur och djurvårdare berättar och visar hur vi får
djuren att lita på oss, bland annat genom att träna dem. Du och klasskamraterna
får prova på att samarbeta med djuren.
Medverkande: Djurvårdare från Slottsskogens Djurpark

Efter 20 års bejublade shower och succéer runt om i världen, är den åter här
- en spektakulär show som ger smakprov på hur lekfull fysik kan vara. Upplev
häftiga experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av den
fantastiska lasershowen i en dånande rökfylld sal.

SKOLÅR

F–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 15, 16, 17 maj

TID

10:00 (1 tim)

Lyssna & titta/Rundvandring &
visning/Samtala & fråga/Skapa &
testa/Undersöka & upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass

PLATS

SLOTTSSKOGEN,
Barnens Zoo

Samling vid grillplatsen ovanför
Barnens Zoo

Arrangeras i samarbete med Göteborgs universitet.

Matsäcksplats

Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt
studenter, Fysik, Lunds universitet

35. FRÅGA DOKTORN
– FÖR SKOLÅR 3–4
ÄMNE: NO
Hur läker brutna ben? Varför har vi två hjärnhalvor? Varför får man hicka? Det
här är några av alla frågor som panelen fick svara på förra året. Du har säkert
själv en mängd frågor om kroppen. Nu har du chansen att få svar. Kom och träffa
den kunniga och erfarna panelen!
Medverkande: Personal från sjuk- och tandvården samt frågeledare Carl Johan
Behre, Docent i medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och
överläkare vid Kardiologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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SKOLÅR

4–6

AKTIVITET

DATUM

8, 10, 12 maj

Show

TID

9:00, 10:30, 12:30
(1 tim) OBS! 10 maj
endast 12:30

ÖVRIGT
Högt ljud, mörklagd sal och scenrök
under delar av showen

ANTAL

7 klasser/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

www.fysikochlasershow.blogspot.com

PLATS

STUDENTERNAS
HUS, Lingsalen,
Götabergsgatan 17

38. FÅR JAG TA EN BILD AV DIG?
– KAMERAN SOM VERKTYG FÖR
LÄRANDE
ÄMNE: BILD, TEKNIK/IT/IKT
I denna lustfyllda kameraworkshop får du och dina lärare konkreta verktyg för
att arbeta med MIK i praktiken – verktyg som sedan kan anpassas till er egna
lärandemiljö. Du får arbeta praktiskt med kameran och utforska omvärlden utifrån ett givet tema och därefter reflektera över dina bilder eller filmer och föra en
vidare diskussion kring bild, lärande och etik.

3–4

AKTIVITET

Medverkande: Filmpedagoger från Akademin Valand och Barnfilmskolan,
Göteborgs universitet

DATUM

10 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

SKOLÅR

F–9

TID

9:30, 10:45 (1 tim)

ÖVRIGT

DATUM

8, 9, 10 maj

ANTAL

3 klasser/tillfälle

Matsäcksplats

TID

PRIS

400 kr/klass

Rullstolsanpassat

8:30, 12:00
(2 tim 30 min)

PLATS

ACADEMICUM,
Hörsal Arvid Carlsson,
Medicinaregatan 3

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

AKADEMIN
VALAND,
Vasagatan 50

Ej för hö- och pälsallergiker
Kuperad mark men
fungerar för rullstol
www.goteborg.se/parkochnatur

Foto Mikey Lennartsson

SKOLÅR

www.sahlgrenska.gu.se

Utomhus

40. HIMLAR OCH PLANETER!
DISKUTERA RYMDEN MED
FÖRFATTAREN CAMILLA LINDE
ÄMNE: NO, SV
I boken Snack Parrows intergalaktiska rymdbyrå för underliga mysterier och
piratbestyr är allting möjligt. Planeter bebos av robotkaniner, rymdpirater blir
detektiver och Siriusflärpen svävar runt i galaxen och ställer till med bekymmer.
Prata humfurkar, fysiska fenomen och svarta hål med barnboksförfattaren
Camilla Linde – hon älskar rymden och bjuder på högläsning samt efterföljande
skrivarworkshop.
Medverkande: Camilla Linde, författare

4–6

AKTIVITET

18, 19 maj

Laborera/Undersöka & upptäcka

TID

18 maj: 10:00, 12:30
19 maj: 8:30, 10:30,
13:00 (1 tim 30 min)

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

www.molekylverkstan.se

Matsäcksplats

PRIS

400 kr/klass

Rullstolsanpassat

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
LINDHOLMEN,
Hus Svea,
Forskningsgången 4

AKTIVITET

AKTIVITET

DATUM

10, 16 maj

Högläsning/Rita & skriva/Workshop

Skapa & testa/Undersöka & upptäcka
/Visa & presentera/Workshop

TID

9:00, 10:30, 13:00
(1 tim)
Obs! 10 maj ej 9:00

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

www.akademinvaland.gu.se/
utbildning/fristaendekurser/fbf626

PLATS

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

Medverkande: Cecilia Taube och Linda Lindberg, pedagoger på Molekylverkstan
DATUM

F–6

Matsäcksplats

ÄMNE: NO
Följ med på ett äventyr bland atomer och molekyler. Genom olika små laborationer
får du tillsammans med Molekylverkstans pedagoger upptäcka och fascineras av
kemins värld. Bland annat kan du med hjälp av hemmets kemikalier låta pH-värdet
få slemmiga alginatmaskar att visa upp olika färger.
SKOLÅR

SKOLÅR

ÖVRIGT

42. KEMIINSPIRATION!

På plats finns det möjlighet att köpa
boken och få med sig en egen
rymdpirat hem

www.camillalinde.se

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
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45. LITA PÅ DITT MINNE!

SKOLÅR 4–6

SKOLÅR 4–6

ÄMNE: ALLA ÄMNEN OMFATTAS

43. KOM ÖVER DIN SKRIVKRAMP
PÅ 10 SEKUNDER!
ÄMNE: SV

Vet du hur minnet fungerar och hur du kan förbättra det? Många litar inte på sitt
eget minne och det skapar onödig kunskapsstress. Träffa förbundskaptenen för
Svenska Minneslandslaget – han har tagit många VM-medaljer och lär på ett
enkelt, roligt och pedagogiskt sätt ut studieteknik som kan ge dig full tillit till ditt
minne.
Medverkande: Idriz Zogaj, förbundskapten, Svenska Minneslandslaget, samt
grundare och ordförande av Svenska Minnesförbundet

Hitta en personlig berättelse - skriv ditt liv! Ariana Gecaj framför delar ur sin pjäs
”F for Life” och berättar om sin ångest inför att skriva. Genom att skriva om rädslor
och misslyckanden överkommer vi dem och hittar starka berättelser. Med ett
personligt bemötande och tydliga övningar lovar Ariana och coachen Jonas att
alla kommer över sin skrivkramp!

SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18 maj

TID

9:00, 11:00 13:00
(1 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Workshop/Värderingsövning

Projektet ”F for Life” utvecklades med stöd av Västra Götalandsregionens
kulturnämnd, Göteborgs Stad Kultur, Kulturrådet och Stiftelsen Längmanska
Kulturfonden.

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

15, 16 maj:
PEDAGOGEN,
Hus A, AK 234, Västra
Hamngatan 25

Medverkande: Jonas Fröberg, skådespelare, författare och coach, och Ariana
Gecaj, författare och student
SKOLÅR

4–6

AKTIVITET

DATUM

18, 19 april

TID

9:00, 10:45, 13:00
(1 tim 15 min)
OBS! 18 april endast
9:00 och 10:45

Föreställning/Lyssna & titta/Samtala
& fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

VIKTORIAHUSET
ABF, Linnégatan 21
(Samma hus som
Hagabion)

ÄMNE: BILD

47. PROFESSORN PÅ SPIKMATTAN
LITAR PÅ FYSIKENS LAGAR
ÄMNE: NO, TEKNIK
Träffa fysikprofessor Staffan Yngve som beskriver lagar som gäller i vår vardag
och i universum. Du får se olika demonstrationer som levandegör framställningen,
bland annat ett antal vakuumexperiment. Dessutom demonstreras mekanikens
lagar på spikmatta! Kom och förundras och passa på att fråga!

Årets tema på Vetenskapsfestivalen är ”Tillit” och i samband med detta väljer
vi på Göteborgs konsthall att undersöka begreppet Tro, hopp och kärlek. Lilla
Ateljén är fylld med inspirerande och oväntat material och utifrån lekfulla instruktioner tolkar och skapar vi tillsammans. Vilken färg och form har orden tro, hopp
och kärlek och hur känns de i kroppen? Om tid finns går vi in i pågående utställning med nyutexaminerade konstnärer från Akademi Valand.
Medverkande: Mija Renström, intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall.
Studenter från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet,
har deltagit i att utveckla lektionen och kommer medverka vid de flesta tillfällena.
SKOLÅR

1–9

AKTIVITET
Lyssna & titta/Samtala & fråga/Skapa
& testa/Undersöka & upptäcka/
Workshop

DATUM

9, 10, 16, 17 maj

Medverkande: Staffan Yngve, Prof em i teoretisk fysik, Institutionen för fysik och
astronomi, Uppsala universitet

TID

8:15, 9:30, 11:00,
13:00 (1 tim)

Rullstolsanpassat

SKOLÅR

1–6

AKTIVITET

ANTAL

1 klass/tillfälle

www.minnesforbundet.se

DATUM

9, 10, 11 maj

PRIS

www.zogaj.se

TID

8:30, 10:00, 11:30,
13:30 (1 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Show/Undersöka & upptäcka

ANTAL

2 klasser/tillfälle

400 kr/klass
eller kostnadsfritt för
skolor i Göteborgs
Stad enligt avtal med
Kulturförvaltningen

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus A, Sal AK2 137,
Västra Hamngatan 25

GÖTEBORGS
KONSTHALL,
Götaplatsen

ÖVRIGT
Matsäcksplats

17, 18 maj:
FOLKUNI
VERSITETET, lokal
meddelas vid bokning

ÖVRIGT

49. TRO, HOPP OCH KÄRLEK!

Inga förkunskaper eller toppbetyg i
svenskämnet krävs - det viktiga är lusten till skrivandet. Alla berättelser är
intressanta! Inget krav på uppläsning.

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.fysikersamfundet.se/wpcontent/uploads/2012_4.pdf
www.youtube.com/watch?v
=vkXJZZga9ms

ÖVRIGT
Tillgänglighetsanpassat
www.konsthallen.goteborg.se/besok/
tillganglighet

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.studentlitteratur.se/
#9789144094755/Att+inspirera
+skoltrotta
www.teaterspira.se

Rådhuset i Göteborg på 1700-talet.
Foto: Setta Aspström

46. MATEMATISKA LEKSAKER
ÄMNE: MATEMATIK

44. LASERWORKSHOP:
BYGG ETT LASERMIKROSKOP
ÄMNE: NO
Har du sett toffeldjur någon gång? Små encelliga varelser som simmar i stillastående vatten utomhus belyser vi med en liten peklaser. Vattendroppen de simmar
i blir en liten lins som förstorar laserstrålen så vi kan se en projicerad skuggbild
av toffeldjuren. Testa själv!

Hur snett kan du bygga ett torn utan att det rasar? Vilka strategier kan du hitta
för att vinna olika spel? Har detta något att göra med matematiska begrepp som
multiplikation, summor och oändligheten? Kom och testa, leta mönster och
diskutera vad som händer i fem olika stationer med spännande matematik. Räkna
med kul problemlösning!
Medverkande: Laura Fainsilber, Univ lektor, och Åse Fahlander, Doktorand,
Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet
SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19 maj

Undersöka & upptäcka

9:00, 10:30, 12:30,
14:00 (1 tim 15 min)
OBS! 8 maj ej 9:00,
19 maj ej 14:00

Matsäckplats utomhus

Medverkande: Sheila Galt, Bitr professor, Chalmers
SKOLÅR

20

4–6

AKTIVITET

DATUM

18, 19 maj

Laborera/Workshop

TID

9:00, 10:30, 13:00
(1 tim)
OBS! 19 maj ej 13:00

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

CHALMERS
CAMPUS Johanneberg, MC2-huset,
Kemivägen 9

TID

Samling i entrén

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat - meddela i förväg

PRIS

400 kr/klass

www.youtu.be/nbwm8EFz5go

PLATS

CHALMERS,
Campus Johanneberg,
Matematiska vetenskaper, Mallvinden,
Chalmers Tvärgata 3

ÖVRIGT
Rullstolsanpassat
www.chalmers.se/sv/institutioner/
math/samhalle-naringsliv/vetenskaps
festivalen

48. TILLIT OCH RÄTTSLIGA
PROCESSER I 1700-TALETS
GÖTEBORG
ÄMNE: SO
I denna historiska workshop får du ta del av verkliga brott och straff i göteborgarnas vardag under 1700-talet. Du och dina klasskompisar får tolka, bedöma och
plädera och själva ta ställning till om anklagelser och straff var rättvisa eller ej.
En analytisk och normkritisk workshop med viktiga frågeställningar kring för
troende, förståelse och tolerans – då som nu.
Medverkande: Mari Wickerts, museipedagog, Göteborgs Stadsmuseum
SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19 maj

TID

9:00, 10:45
(1 tim 15 min)

Skriva/Rollspel/Rundvandring
& visning/Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka/Workshop/
Värderingsövning

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS

GÖTEBORGS
STADSM USEUM,
Norra Hamngatan 12

ÖVRIGT
Tillgång till matsäcksplats
Rullstolsanpassat

50. VAD HÖR DU?
ÄMNE: MUSIK, NO, SV
Välkommen till en ljudworkshop med tonsättare Fredrik Hagstedt. Lyssna på
olika ljud och musik och skriv ned vad du hör och hur det känns att lyssna på det.
Efter påståenden om vad det är för ljud får du och klassen lyssna igen och alla
får berätta vad de har upplevt. Kan du verkligen lita på vad du hör? Avslutningsvis
får du göra en övning och härma olika ljud med rösten.
Medverkande: Fredrik Hagstedt, tonsättare
SKOLÅR

1–6

AKTIVITET

DATUM

18, 19 maj

TID

9:30, 11:00, 13:00
(1 tim)

Laborera/Lyssna & titta/Skapa
& testa/Undersöka & upptäcka/
Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

FRILAGRET
I LAGERHUSET,
Heurlins Plats 1

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.medvetenhetsverkstad.se
www.frilagret.se

21

SKOLÅR 7–9

SKOLÅR 4–6

54. ASTRAZENECA LABORATORIUM
- KOM OCH LABBA TILLSAMMANS
MED ORGANISATIONEN UNGA
FORSKARE
ÄMNE: NO
Nyfiken på vad man kan hitta på med vanliga hushållsprylar och några enkla
kemikalier? Kom och titta, lyssna och känn – och bli överraskad! Här kommer
det garanterat hända spännande och oväntade saker som ger inspirerande
aha-upplevelser inom kemiämnet. Arrangeras i samarbete med AstraZeneca.

56. BUNGA ELLER BANGA?

Medverkande: Organisationen Unga Forskare

51. VEM ÄR DET
SOM STYR DITT LIV?
ÄMNE: BILD, SO, SV, TEKNIK/IT/IKT
Vad är det egentligen som påverkar dina åsikter och fyller dina tankar under
dagarna? I denna workshop får du chans att lära känna dig själv, aktivera dina
drivkrafter och utmana dina värderingar. Genom att skapa tillit till dig själv så
rustas du till att göra smarta, genomtänkta och medvetna beslut både idag och i
framtiden.

SKOLÅR

7 – 9		

AKTIVITET

DATUM

17, 18, 19 maj

TID

52. WORDJAM

9:30, 11:00, 13:30
(1 tim)

Laborera/Lyssna & titta/Undersöka
& upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÄMNE: MUSIK, SV, SO

PRIS

400 kr/klass

Hur bjuder språk in till gemenskap? Hur skapar språk murar? Kan ordval dela
upp omvärlden i ”oss” och ”dem” med ökad segregering som följd? Utforska
ordens makt genom musik och ordjam med utgångspunkt i den interaktiva
installationen Beats & Ord. En demokratisk, kreativ och bildande workshop med
förståelse och medmänsklighet i fokus.

PLATS

FOLKUNI
VERSITETET,
Norra Allégatan 6

Medverkande: Marita Isaksson, producent och konstnär, och Geert Madsen,
musiker och konstnär, Cat Eyed People
SKOLÅR
DATUM
TID

Medverkande: Annelie Sackelius, verksamhetsledare på FramtidsFrön Väst
SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

9, 10 maj

Lyssna & titta/Rita & skriva/Rörelse/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Workshop/Värderingsövning

TID

9:00, 10:45, 13:00
(1 tim 15 min)

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

DRIVHUSET,
Hus B3, vån 3,
Gamlestadsvägen 2

ÖVRIGT

AKTIVITET

9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19 maj

Lyssna & titta/Skapa & testa/
Workshop

9 – 12 maj: kl 10:00

ÖVRIGT

16-19 maj : 13:00
(1 tim 30 min)
ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

BRUNNEN,
Surbrunnsgatan 2

Matsäcksplats - meddela i förväg
Tillgänglighetsanpassat - tillgängligt
WC dock 50 m bort
www.coscene.org
www.brunnen.co

Tillgänglighetsanpassat - meddela
i förväg
www.framtidsfron.se

konferens
Missa inte årets lärar
olan. Sid 5
om digitalisering i sk
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4–9

53. VÄXTHUS MED BÄRKRAFT
ÄMNE: IDROTT & HÄLSA/NO/SLÖJD/SO/SV/TEKNIK

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.ungaforskare.se

4–9

AKTIVITET

10, 11, 12 maj

TID

9:00, 11:00, 13:00
(1 tim) OBS! 10 maj
endast 13:00

Undersöka & upptäcka/
Workshop

ÄMNE: SV

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

Hitta en personlig berättelse skriv ditt liv! Ariana Gecajs klass
skrev om skitsnack, mobbning och
att de inte vågade visa vilka de
egentligen var. Genom att läsa upp
egenskrivna och öppna berättelser kom de närmare varandra
och hittade nya regler för att vara
schyssta på skolan. Ariana framför
delar av pjäsen ”F for Life” och
Jonas Fröberg, initiativtagare till
projektet med skolungdomarna,
håller i skrivövningar för alla!

PRIS

400 kr/klass

www.ncm.gu.se/9E

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus B, BE 016,
Läroverksgatan 15

55. ATT SKRIVA
SITT LIV

Foto: Polina Ulianova

DATUM

9, 10, 11 maj

TID

9:00, 12:30 (2 tim)
OBS! 10 maj ej 9:00

Lyssna & titta/Rörelse/Samtala &
fråga/Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

GUNNEBO SLOTT
OCH TRÄD
GÅRDAR,
Christine Halls väg

ÖVRIGT
Utomhusaktivitet tillgänglighets
anpassad
Matsäcksplats
www.gunneboslott.se

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

17, 18 april

TID

9:00, 10:45, 13:00
14:45 (1 tim 15 min)
OBS! 18 april endast
13:00 och 14:45

Föreställning/Lyssna & titta/Samtala
& fråga/Skapa & testa/Skriva/Visa &
presentera/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

VIKTORIAHUSET
ABF, Linnégatan 21
(Samma hus som
Hagabion)

ÖVRIGT
Matsäcksplats

57. DEFINING THE FUTURE OF
OUR WIRELESS WORLD WITH 5G
& AUTONOMOUS VEHICLES
ÄMNE: TEKNIK

Projektet ”F for Life” utvecklades med stöd av Västra Götalandsregionens
kulturnämnd, Göteborgs Stad Kultur, Kulturrådet och Stiftelsen Längmanska
Kulturfonden.

Medverkande: Emma Naqvi, socionom & dipl trädgårdsterapeut, Charlotte
Lyons, trädgårdsmästare, och Johanna Linden, slottsintendent, Gunnebo Slott
& Trädgårdar AB
AKTIVITET

Medverkande: Kerstin Larsson, Fil dr, Inst för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet, och Niclas Larson, Fil dr, Institutt
for matematiske fag, Universitetet i Agder, Kristiansand
DATUM

Medverkande: Jonas Fröberg, skådespelare, författare och coach, och Ariana
Gecaj, författare och student

F–6

Hur vet man att linan har rätt längd i ett bungyjump? I denna workshop får du
låta dockor hoppa bungyjump med olika långa gummisnoddslinor och undersöka
samband mellan linans längd och hur långt dockan faller. På detta sätt utvecklas
din förmåga att utforma matematiska modeller. Kan du förutse hur långt dockan
faller om du förlänger linan med en gummisnodd…?

SKOLÅR

Kom till Gunnebos vackra omgivningar och skapa kojor! I halvklass får du och
dina klasskamrater bygga en koja och så frön av klätterväxter som skall täcka
bygget. Här får du med egna idéer skapa en bärkraftig konstruktion som ska hålla
hela sommaren. Dessutom får ni en kulturhistorisk rundtur på Gunnebo Slott.
Kreativt, kul och kollaborativt!

SKOLÅR

ÄMNE: MA

ÖVRIGT

Researchers At Chalmers department Signals and Systems are trying to solve
some of the big challenges of faster, more reliable and high capacity mobile
networks for the next generation - 5G. Will 5G bring new dimensions to wireless? And what other smart wireless applications can we expect in the future?
Meet researchers in Communication Systems and Signal Processing. They will
present their research and application area, and we will offer a hands-on activity
within the area of wireless technology.
Medverkande: Amina Piemontese och Mouhamed Abdulla, doktorander, Kommunikationssystem, samt Ayca Ozcelikkale, doktorand, Signalbehandling, Signaler
och system, Chalmers
MÅLGRUPP 7 – 9

AKTIVITET

DATUM

8, 10, 12, 15, 16 maj

TID

8, 16 maj: 13:30
10, 12, 15 maj: 9:30
(2tim)

Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäcka

Rullstolsanpassat

ANTAL

1 klass/tillfälle

www.studentlitteratur.se/
#9789144094755/Att+inspirera
+skoltrotta

PRIS

400 kr/klass

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
Johanneberg, Signaler
och system,
Hörsalsvägen 11

Inga förkunskaper eller toppbetyg i
svenskämnet krävs - det viktiga är lusten till skrivandet. Alla berättelser är
intressanta! Inget krav på uppläsning.
Matsäcksplats

www.teaterspira.se

ÖVRIGT
OBS! Aktiviteten hålls på engelska
Tillgänglighetsanpassat - meddela i
förväg
Matsäcksplats
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SKOLÅR 7–9

SKOLÅR 7–9
61. EN WORKSHOP I ATT
LEVA AVFALLSFRITT
ÄMNE: HEM- & KONSUMENTVETENSKAP
Kan man leva utan att lämna efter sig en enda sopa? Går det att äta, arbeta, gå i
skolan, utöva hobbys och umgås utan att slänga så mycket som ett kolapapper?
Detta testade Ulrika Naezer, alias Avfallsfria Ada, förra året. Vad och hur skulle
du göra för att klara detta? Kom och diskutera konsumtionsvanor och ekonomisk,
social och miljömässig hållbarhet – utifrån ditt eget perspektiv!
Medverkande: Ulrika Naezer, Kommunikatör på Kretslopp och vatten,
Göteborgs Stad

59. DET HANDLAR
OM ATT INTE FATTA
58. DEN FANTASTISKA
BIOLOGISHOWEN
ÄMNE: NO
Välkommen till en rolig och spännande multimedial upplevelse där du med lätta
steg leds in i biologins fantastiska värld. Här får du svar på alla de stora frågorna:
Hur ser världen ut för en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför dansar
spindlar? Du får träffa pytonormar, skorpioner och kackerlackor - och ett helt
gäng biologer!
Medverkande: Lana Khaldy, Julian Melgar och Pierre Tichit, doktorander, samt
Therese Reber och Emily Baird, Dr, Biologiska Institutionen, Lunds Universitet

8, 11, 12 maj

TID

9:00, 10:15 (50 min)

Samtala & fråga/Workshop/
Värderingsövning

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

FOLKUNI
VERSITETET,
Norra Allégatan 6

ÄMNE: HEM- & KONSUMENTVETENSKAP, MA, NO, SO
Om det ska finnas fiskar i havet även i framtiden så måste fisket ske på ett hållbart sätt. Genom att spela Fiskespelet uppmuntras ni att planera, samarbeta och
resonera med varandra kring hur människans konsumtion av fisk påverkar havet.
Tillsammans får ni försöka skapa ett hållbart fiske.

ÖVRIGT

Medverkande: Sjöfartsmuseets pedagoger

Matsäcksplats

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

Rullstolsanpassat

DATUM

16, 17, 18, 19 maj

www.greenhackgbg.se/category/
avfallsfria-ada

TID

10:30, 13:00 (1 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Värderingsövning

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för
skolor i Göteborgs
Stad enligt avtal med
Kulturförvaltningen

PLATS

Medverkande: Amad Raja och Anton Thynell, projektledare, samt utbildare från
projektet Mathivation
7–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16 maj

TID

9:00, 12:00
(1 tim 40 min)

Laborera/Lyssna & titta/
Samtala & fråga/Testa

SKOLÅR

DATUM

9, 10 maj

ANTAL

3 klasser/tillfälle

TID

14:15 (50 min)

PRIS

400 kr/klass

ANTAL

6 klasser/tillfälle

ÖVRIGT

PLATS

PRIS

400 kr/klass

Matsäcksplats

PLATS

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

FOLKUNI
VERSITETET,
Norra Allégatan 6

Rullstolsanpassat
www.vattenhallen.lth.se/upplevelser/
upplevexperiment-arkiv/biologishow

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.sjofartsmuseum.goteborg.se

SJÖFARTSMUSEET,
Karl Johansgatan 1-3

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.mathivation.se

60. DONATION
– ETT LIVSVIKTIGT BESLUT
ÄMNE: NO
Att ta ställning till donation kan innebära att någon annan får livet åter dagen
du dör. Men varför är det så viktigt med ett ställningstagande och hur går man
tillväga? Vad innebär levande donation och hur känns det att ha fått nya organ?
Vi har svaren och välkomnar er på en livsviktig föreläsning och frågestund.

62. EXPEDITION MUNDUS
MED SVERIGES UNGA AKADEMI
ÄMNE: MA, NO, SO, TEKNIK/IT/IKT
Expedition Mundus är ett spel som låter dig uppleva forskning på ett kul sätt.
Utifrån en historia om forskare som upptäcker en ny och bebodd planet, får du
försöka besvara olika vetenskapliga frågor med hjälp av information som samlats
in i form av bilder, texter och andra källor. Upplev den vetenskapliga processen
genom att arbeta som ett forskarteam och formulera hypoteser, testa dem och
rapportera om resultaten.

SKOLÅR

6–7

AKTIVITET

Medverkande: Alexandre Antonelli, Prof i biologisk mångfald, Göteborgs universitet, Vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård samt ledamot i
Sveriges unga akademi, Palle Dahlstedt, Docent, Inst för tillämpad IT, Göteborgs
universitet och Chalmers, pedagoger på Göteborgs botaniska trädgård samt
doktorander på Chalmers och Göteborgs universitet

DATUM

17 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

TID

9:00, 10:30 (1 tim)

ÖVRIGT

DATUM

9, 16 maj

Matsäcksplats

TID

9:00, 11:00, 13:00,
14:30 (1 tim)

Rollspel/Samtala & fråga/Undersöka
& upptäcka

www.sahlgrenska.gu.se

ANTAL

1 klass/tillfälle

www.sahlgrenska.se

PRIS

400 kr/klass

PLATS

GÖTEBORGS
BOTANISKA
TRÄDGÅRD,
Skollokalen ”Roten”

Medverkande: Ingrid Sandgren, regionalt donationsansvarig sjuksköterska på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, samt representanter
från MOD - Mer Organdonation
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DATUM

Arrangeras i samarbete med SKF.

Föreställning/Lyssna & titta/
Show/Teater

ramuppdateringar!
Håll utkik ef ter prog e/for-skola
n.s
vetenskapsfestivale

AKTIVITET

Att räkna 1+1 om och om igen gör ingen smartare. Du måste gå över gränsen
för vad du tror du klarar, testa och göra fel. Det handlar om att ”inte fatta” och
att inte vara rädd för att misslyckas – på så sätt utvecklas du och vågar ta dig an
svårare tal och utmaningar. ”Mathivation” motiverar, utmanar och engagerar elever
i matematik. Garanterad matteinspiration!

AKTIVITET

www.biologi.lu.se/samverkan

7–9

ÄMNE: MA

7–9

SKOLÅR

SKOLÅR

63. FISKESPELET

ANTAL

3 klasser/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

ACADEMICUM,
Hörsal Arvid Carlsson,
Medicinaregatan 3

Rullstolsanpassat

www.merorgandonation.se

Aktiviteterna presenteras i bokstavsordning.

ÖVRIGT
Skyltar guidar från entrén

64. FYSIK- OCH LASERSHOWEN
FYLLER 20 ÅR!
ÄMNE: NO
Efter 20 års bejublade shower och succéer runt om i världen, är den åter här
- en spektakulär show som ger smakprov på hur lekfull fysik kan vara. Upplev
häftiga experiment med eld, ljus, ljud, tryck och vakuum och fascineras av den
fantastiska lasershowen i en dånande rökfylld sal.
Arrangeras i samarbete med med Göteborgs universitet.
Medverkande: Johan Zetterberg, Fil dr, Per Olof Zetterberg, Docent, samt
studenter, Fysik, Lunds universitet
SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 11 maj

Show

TID

12:30, 14:00 (1 tim)
OBS! 8 och 10 maj
endast 14:00

ÖVRIGT

ANTAL

7 klasser/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

fysikochlasershow.blogspot.com

PLATS

STUDENTERNAS
HUS, Lingsalen,
Götabergsgatan 17

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.sverigesungaakademi.se
www.dejongeakademie.nl/en/nieuws/
upcoming-expedition-mundus

Högt ljud, mörklagd sal och scenrök
under delar av showen
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SKOLÅR 7–9

69. KAN DU LITA PÅ VAD DU HÖR?

SKOLÅR 7–9

ÄMNE: MUSIK, NO, SV
Välkommen till en ljudworkshop med tonsättare Fredrik Hagstedt. Lyssna på
olika ljud och musik och skriv ned vad du hör och hur det känns att lyssna på det.
Efter påståenden om vad det är för ljud får alla lyssna igen och berätta vad de
har upplevt. Kan du lita på dina sinnen? Avslutningsvis gör vi en imitationsövning.

Glöm ej boka i tid!
n.se
vetenskapsfestivale

Medverkande: Fredrik Hagstedt, tonsättare
SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

11 maj

TID

9:00, 10:45, 13:00
(1 tim 15 min)

Laborera/Lyssna & titta/Skapa &
testa/Undersöka & upptäcka/
Workshop

ANTAL

2 klasser/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

FRILAGRET
I LAGERHUSET,
Heurlins Plats 1

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.medvetenhetsverkstad.se
www.frilagret.se

Sam Dupont och Henrik Wallgren

68. I AM THE OCEAN
– KONST OCH VETENSKAP
FÖR KLIMATUTVECKLING

65. FÅR JAG TA EN BILD AV DIG?
– KAMERAN SOM VERKTYG FÖR
LÄRANDE

ÄMNE: BILD, NO, SO, SV
Delta i en annorlunda workshop kring klimatutveckling med fokus på hav och
vatten. På ett lekfullt, kreativt och inspirerande sätt jobbar vi med de aktuella utmaningarna; överfiskning, dumpning av sopor, försurning och klimatförändringar
med förhöjd vattennivå och stigande temperatur. Workshopen har förberetts och
leds av gymnasieelever från Donnergymnasiet och tillsammans med en forskare,
en konstnär och en processledare får du vara med och hitta lösningar på de
komplexa framtidsutmaningarna!

ÄMNE: BILD, TEKNIK/IT/IKT
I denna lustfyllda kameraworkshop får du och dina lärare konkreta verktyg för
att arbeta med MIK i praktiken – verktyg som sedan kan anpassas till er egna
lärandemiljö. Du får arbeta praktiskt med kameran och utforska omvärlden utifrån ett givet tema och därefter reflektera över dina bilder eller filmer och föra en
vidare diskussion kring bild, lärande och etik.

Medverkande: Sam Dupont, Docent och forskare vid Institutionen för biologi
och miljövetenskap Göteborgs universitet, Henrik Wallgren, konstnär, elever från
Donnergymnasiet och Maria Mebius-Schröder, processledare från TILLT (TILLT
genomför konstnärsdrivna utvecklingsprojekt inom olika samhällsområde)

Medverkande: Klara Björk, enhetschef Film, Akademin Valand,
Göteborgs universitet
SKOLÅR

Skolår F – 9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10 maj

TID

8:30, 12:00
(2 tim 30 min)

Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Visa & presentera/
Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

AKADEMIN
VALAND,
Vasagatan 50

7–8

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18, 19 maj

TID

9:00 (2 tim)

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Undersöka &
upptäcka/Värderingsövning/
Workshop

Matsäcksplats

PRIS

400 kr/klass

ÖVRIGT

PLATS

DONNER
GYMNASIET
i Göteborg,
Celsiusgatan 9

Rullstolsanpassat

Rullstolsanpassat
w ww.akademinvaland.gu.se/
utbildning/fristaendekurser/fbf626

66. GEOMETRI I ORIGAMI
ÄMNE: BILD, MA, SO
Ett tunt pappersark förvandlas till trana, lilja eller ask. Är det möjligt? Origami är
en gammal japansk papperskonst som också passar till att träna mattetänk. På
ett lekfullt sätt kan man bekanta sig med matematikens grunder såsom geometri,
bråkräkning och problemlösning. Genom att lära sig en konstform som härstammar från en annan kultur, får man också ökad förståelse för mångkultur.
Medverkande: Mio Nakamura, instruktör
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SKOLÅR

Foto: Oscar Eliasson

67. HANDS ON MED ROBOTAR

www.tillt.se

70. KAN DU VÄVA DEMOKRATI?

ÄMNE: TEKNIK

ÄMNE: SLÖJD, SO

Det sägs att allt fler yrken kan komma att ersättas av robotar och automatisering
i framtiden. Men hur fungerar tekniken bakom, och hur kommer det sig att utvecklingen sker just nu? Kom till Chalmers och träffa forskare i Automation och
Mekatronik, besök deras labb och få tillfälle att själva sätta händerna på robotar
– testa att styra och programmera dem.

Demokrati är något aktivt och levande som vi skapar tillsammans. Som en väv av
trådar som vi tillsammans väver – ett ständigt pågående arbete där vi alla deltar.
Vilka delar eller trådar är viktigast? Är det jämlikhet och rösträtt eller är det rätten
att få sticka ut och säga sin åsikt? Eller kanske tilliten till varandra? Välkommen
till en workshop där vävstuga kombineras med aktiv visning av utställningen
”Korsvägar”.

Medverkande: Knut Åkesson, Docent, och Martin Fabian, Professor, Automation,
Jonas Fredriksson, Docent, Mekatronik, samt doktorander, Chalmers

Medverkande: Världskulturmuseets pedagoger

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10 maj

DATUM

TID

9:00, 13:00 (2 tim)
OBS! 9 maj endast
13:00

Samtala & fråga/Skapa & testa/
Undersöka & upptäck

9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19 maj

TID

9:00 (2 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Undersöka & upptäcka/
Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS

VÄRLDSKULTURMUSEET,
Södra vägen 54

SKOLÅR

1–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18 maj

Skapa & testa/Workshop

TID

9:30, 12:30
(1 tim 30 min)

ÖVRIGT
Matsäcksplats

ANTAL

1 klass/tillfälle

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PLATS

CHALMERS
CAMPUS
JOHANNEBERG,
Sal ML15,
Hörsalsvägen 15

CHALMERS
CAMPUS
Johanneberg, Signaler
och system, Hörsalsvägen 11

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Rullstolsanpassat

rammet för
I april släpps prog kik!
ut
ll
hå
–
n
allmänhete

ÖVRIGT
Matsäcksplats
Tillgänglighetsanpassat

27

73. MATEMATISKA LEKSAKER

SKOLÅR 7–9

ÄMNE: MATEMATIK

71. KAN JAG LITA PÅ DIG?
LITAR DU PÅ MIG?
ÄMNE: NO
Följ med på en interaktiv vandring bland några av Slottsskogens djur. Vi tittar på
beteende hos människa och djur och djurvårdare berättar och visar hur vi får
djuren att lita på oss, bland annat genom att träna dem. Du och klasskamraterna
får prova på att samarbeta med djuren .

Medverkande: Laura Fainsilber, Univ lektor, och Åse Fahlander, doktorand,
Matematiska vetenskaper, Chalmers och Göteborgs universitet
SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19 maj

Undersöka & upptäcka

TID

9:00, 10:30, 12:30,
14:00 (1 tim 15 min)
OBS! 8 maj ej 9:00,
19 maj ej 14:00

Matsäckplats utomhus

Medverkande: Djurvårdare från Slottsskogens Djurpark
SKOLÅR

F–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 15, 16, 17 maj

TID

10:00 (1 tim)

Lyssna & titta/Rundvandring &
visning/Samtala & fråga/Skapa &
testa/Undersöka & upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass

PLATS

SLOTTSSKOGEN,
Barnens Zoo

Samling vid grillplatsen ovanför
Barnens Zoo

SKOLÅR 7–9

Hur snett kan du bygga ett torn utan att det rasar? Vilka strategier kan du hitta
för att vinna olika spel? Har detta något att göra med matematiska begrepp som
multiplikation, summor och oändligheten? Kom och testa, leta mönster och
diskutera vad som händer i fem olika stationer med spännande matematik.
Räkna med kul problemlösning!

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

CHALMERS,
Campus Johanneberg,
Matematiska vetenskaper, Mallvinden,
Chalmers Tvärgata 3

Utomhus
Matsäcksplats

ÖVRIGT
Rullstolsanpassat
www.chalmers.se/sv/institutioner/
math/samhalle-naringsliv/
vetenskapsfestivalen

75. OPÅLITLIGA DJUR

Ej för hö- och pälsallergiker

ÄMNE: NO, SO

Kuperad mark men fungerar för
rullstol

Vilka djur är farliga? Vilka djur kan man lita på? Vi människor har många uppfattningar om djur och deras beteenden. Sällskapsdjur, vilda djur, skadedjur eller
matdjur – vad betyder kategorierna för hur vi uppfattar djuren? Vad får det för
konsekvenser? Med hjälp av djuren i Akvariet diskuterar vi varför vi tror och
tycker som vi gör.

www.goteborg.se/parkochnatur

Medverkande: Sjöfartsmuseets pedagoger

72. LITA PÅ DITT MINNE!
ÄMNE: ALLA ÄMNEN OMFATTAS
Vet du hur minnet fungerar och hur du kan förbättra det? Många litar inte på sitt
eget minne och det skapar onödig kunskapsstress. Träffa förbundskaptenen för
Svenska Minneslandslaget – han har tagit många VM-medaljer och lär på ett
enkelt, roligt och pedagogiskt sätt ut studieteknik som kan ge dig full tillit till
ditt minne.
Medverkande: Idriz Zogaj, förbundskapten, Svenska Minneslandslaget, samt
grundare och ordförande av Svenska Minnesförbundet
SKOLÅR

4–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17, 18 maj

TID

9:00, 11:00, 13:00
(1 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Workshop/
Värderingsövning

AKTIVITET

9, 10, 11, 12 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

TID

10:30, 13:00
(1 tim)

ÖVRIGT

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

15, 16, 17 maj

TID

9:00, 12:00
(2 tim)

SJÖFARTSMUSEET,
Akvariet, Karl
Johansgatan 1-3

Laborera/Medborgarforskning/
Rundvandring & visning/Rörelse/
Skapa & testa/Undersöka & upptäcka/Workshop

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass

PLATS

VRÅNGÖ
HAMNPLAN

OBS! Båtresan är ej inräknad i aktivitetstiden - klasserna tar sig till och
från Vrångö med lokaltrafik. Färja
avgår från Saltholmen och tar ca 30
min, därefter 10 min promenad till
Vrångö hamnplan.

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

28

CENTRALT
I GÖTEBORG
– exakt plats
meddelas vid bokning

ÖVRIGT

ÄMNE: NO, TEKNIK/IT/IKT

Var går gränsen mellan människa och maskin? Med utgångspunkt i den gränsöverskridande nanotekniken diskuterar vi teknikens möjligheter och risker och
utforskar med konstens hjälp livet ur ett nanometerperspektiv. Utifrån hypotetiska scenarion och filmvisning får du och dina klasskamrater reflektera över
betydelsen av begrepp som mänsklighet, liv och teknologi och var skiljelinjen
dem emellan går.

Utmanas du inte längre av programmering med exempelvis Scratch och BBC
micro:bit? Då är det här programmeringskursen för dig! Bygg på grundkunskaperna inom programmeringen samt förståelsen om hur tekniska lösningar
omkring oss är uppbyggda. Genom en kopplingsplatta till micro:biten kan du
koppla in olika elektronikkomponenter såsom LEDs, högtalare, motorer samt
andra spännande komponenter. På så vis kan du lära dig hur apparater i våra
hem styrs genom olika analoga och digitala signaler.

AKTIVITET

DATUM

9, 10 maj

TID

10:00, 12:30, 14:00
(1 tim)

Film/Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Värderingsövning

Matsäcksplats

ANTAL

1 klass/tillfälle

Rullstolsanpassat

PRIS

400 kr/klass

PLATS

AKADEMIN
VALAND,
Vasagatan 50

www.minnesforbundet.se
www.zogaj.se

Matsäcksplats

ÄMNE: NO, SO, TEKNIK/IT/IKT

7–9

www.vimeo.com/173444791

Medverkande: Björn Källström, forskare på Göteborgs Marinbiologiska
Laboratorium, och Dorotea Blank, pedagog på Tekniska Samfundet

Aktiviteten genomförs utomhus
oavsett väder.
Tillgång till toaletter finns i Vrångö
Gästhamn.
För resa till Vrångö: www.vasttrafik.se

Medverkande: Stefan Lottsson och Linda Lindberg, pedagoger på Molekylverkstan
SKOLÅR

7–9

AKTIVITET

DATUM

9, 10 maj

TID

9 maj: 10:00, 13:00
10 maj: 9:00, 12:00
(2 tim)

Laborera/Lyssna & titta/
Workshop

ÖVRIGT
Rullstolsanpassat

Följ med Göteborgs Marinbiologiska Laboratorium och Tekniska Samfundet till
Vrångö och hjälp forskare att göra marinbiologiska undersökningar i hällkar, så
kallad rockpooling. Du får använda teknisk mätutrustning för att mäta salthalt,
temperatur och pH-värde. När undersökningarna är genomförda analyserar vi
resultatet tillsammans. All undersökningsutrustning finns på plats, ta med kläder
efter väderlek.

7–9

76. PROGRAMMERING MED MIRO:
BIT – FORTSÄTTNINGSWORKSHOP

SKOLÅR

ÄMNE: MA, NO, TEKNIK

DATUM

74. MÄNNISKAN OCH MASKINEN

Medverkande: Kerstin Hamilton, konstnär och doktorand i konstnärlig forskning,
Akademin Valand, Göteborgs universitet, och Jonas Hannestad, Tekn dr,
SP - Sveriges tekniska forskningsintitut

77. ROCKPOOLING

SKOLÅR

PLATS

Foto: Kerstin Hamilton

Foto: Björn Källström

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

PEDAGOGEN,
Hus A, Sal AK2 138,
Västra Hamngatan 25

ÖVRIGT
Datorer finns på plats, men bra om
eleverna tar med egna laptops

Glöm ej boka i tid!
n.se
vetenskapsfestivale

Matsäcksplats
Rullstolsanpassat
www.molekylverkstan.se
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SKOLÅR 7–9

SKOLÅR 7–9

79. TILL NYA HEM – MIGRATION
TILL OCH FRÅN SVERIGE

83. WORDJAM

ÄMNE: SO

Hur bjuder språk in till gemenskap? Hur skapar språk murar? Kan ordval dela
upp omvärlden i ”oss” och ”dem” med ökad segregering som följd? Utforska
ordens makt genom musik och ordjam med utgångspunkt i den interaktiva installationen Beats & Ord. En demokratisk, kreativ och bildande workshop med
förståelse och medmänsklighet i fokus.

En av vår tids stora frågor är migration. En liten del av alla flyktingar får asyl i
Sverige. Hur går detta till? I Sjöfartsmuseets stora utställning ”Amerikafeber”
reder vi ut begreppen och jämför samtidigt med den svenska emigrationen till
USA på den stora utvandringens tid. Vilka likheter och skillnader finns?

78. STADEN UNDER MARK
ÄMNE: NO, TEKNIK
Inte så många tänker på hur staden ser ut under våra fötter. Byggarbeten i
Göteborg utmanas ständigt av ”Göteborgsleran” som ofta kräver lika djupt bygge
under mark som högt ovan. Träffa Skanskas ingenjörer som förklarar hur byggnader står stadigt för framtiden! Ställ dina kluriga frågor och prova på att själv
vara ingenjör för en stund. Genom visuell programmering kan du till exempel påla
en bro eller ett hus i 3D och CAD design.

Medverkande: Sjöfartsmuseets pedagoger

8

AKTIVITET

DATUM

16, 17 maj

TID

9:00, 13:00 (1,5 tim)

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Klämma & känna

ANTAL

2 klasser/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

SKANSKAS
KONTOR,
Johan på Gårdas
gata 5

ÖVRIGT

7–9

AKTIVITET

ÄMNE: BILD, SO, SV, TEKNIK/IT/IKT

DATUM

9, 10, 11, 12,
17, 18 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga

TID

10:15
(1 tim 10 min)

Matsäcksplats

Vad är det egentligen som påverkar dina åsikter och fyller dina tankar under
dagarna? I denna workshop får du chans att lära känna dig själv, aktivera dina
drivkrafter och utmana dina värderingar. Genom att skapa tillit till dig själv så
rustas du till att göra smarta, genomtänkta och medvetna beslut både idag och
i framtiden.

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS

Samling i receptionen

ÖVRIGT
Rullstolsanpassat

www.skanska.se

80. TILLIT OCH RÄTTSLIGA
PROCESSER I 1700-TALETS
GÖTEBORG
ÄMNE: SO
I denna historiska workshop får du ta del av verkliga brott och straff i göteborg
arnas vardag under 1700-talet. Du och dina klasskompisar får tolka, bedöma och
plädera och själva ta ställning till om anklagelser och straff var rättvisa eller ej.
En analytisk och normkritisk workshop med viktiga frågeställningar kring förtroende, förståelse och tolerans – då som nu.
Medverkande: Mari Wickerts, museipedagog, Göteborgs Stadsmuseum
7–9

DATUM

9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19 maj

TID

HÅLL UTKIK EF TER PR
OGRAMUPPDATERINGA
R!
VETENSKAPSFESTIVA
LEN.SE/FOR-SKOL A
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AKTIVITET

9:00, 10:45
(1 tim 15 min)

Skriva/Rollspel/
Rundvandring &
visning/Samtala &
fråga/Undersöka &
upptäcka/Workshop/
Värderingsövning

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

Tillgång till matsäcksplats

PLATS

GÖTEBORGS
STADSMUSEUM,
Norra Hamngatan 12

musiker och konstnär, Cat Eyed People
SKOLÅR

Rullstolsanpassat

4–9
9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19 maj

TID

9 – 12 maj: kl 10:00
16-19 maj : 13:00
(1 tim 30 min)

www.coscene.org

Tillgänglighetsanpassat
- tillgänglig WC 50 m bort

AKTIVITET

DATUM

9, 10 maj

ANTAL

1 klass/tillfälle

TID

9:00, 10:45, 13:00
(1 tim 15 min)

Lyssna & titta/Rita & skriva/Rörelse/
Samtala & fråga/Skapa & testa/
Workshop/Värderingsövning

PRIS

400 kr/klass

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PLATS

PRIS

400 kr/klass

BRUNNEN,
Surbrunnsgatan 2

PLATS

DRIVHUSET,
Hus B3, vån 3
Gamlestadsvägen 2

Tillgänglighetsanpassat - meddela i
förväg
www.framtidsfron.se

AKTIVITET
Lyssna & titta/Skapa & testa/
Workshop

DATUM

4–9

SKOLÅR

SJÖFARTS
MUSEET, Karl
Johansgatan 1-3

SKOLÅR

Medverkande: Marita Isaksson, producent och konstnär, och Geert Madsen,

Medverkande: Annelie Sackelius, verksamhetsledare på FramtidsFrön Väst

Rullstolsanpassat
Skanska bjuder på frukt och dryck

81. VEM ÄR DET SOM STYR
DITT LIV?

SKOLÅR

Medverkande: Ingenjörer från Skanska
SKOLÅR

ÄMNE: MUSIK, SV, SO

ÖVRIGT
www.brunnen.co
Matsäcksplats - meddela i förväg

84. TRO, HOPP OCH KÄRLEK!
ÄMNE: BILD

82. VOLVO – FRAMTIDENS FORDON
ÄMNE: TEKNIK/IT/IKT
Hur kommer framtidens bilar och lastbilar att köras? Kommer de att kommunicera med varandra och behövs det ens en förare? Kom och träffa ingenjörer
och andra experter som berättar om hur Volvo ser på framtidens fordon och den
digitala uppkopplingen av dessa. Det blir tillfälle att fråga, uppleva och provåka
simulator. Dagen avslutas med en rundvandring på Volvo Museum.
Medverkande: Specialister från AB Volvo och Volvo Cars

Årets tema på Vetenskapsfestivalen är ”Tillit” och i samband med detta väljer
vi på Göteborgs konsthall att undersöka begreppet Tro, hopp och kärlek. Lilla
Ateljén är fylld med inspirerande och oväntat material och utifrån lekfulla instruktioner tolkar och skapar vi tillsammans. Vilken färg och form har orden tro, hopp
och kärlek och hur känns de i kroppen? Om tid finns går vi in i pågående utställning med nyutexaminerade konstnärer från Akademi Valand.
Medverkande: Mija Renström, intendent för pedagogik, Göteborgs Konsthall
Studenter från Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet,
har deltagit i att utveckla lektionen och kommer medverka vid de flesta tillfällena.
SKOLÅR

1–9

AKTIVITET

DATUM

9, 10, 16, 17 maj

Lyssna & titta/Samtala & fråga/
Skapa & testa/Undersöka & upptäcka/Workshop		

SKOLÅR

8–9

AKTIVITET

DATUM

8, 9, 10, 11, 12 maj

TID

TID

8:15, 9:30, 11:00,
13:00 (1 tim)

9:00, 10:00, 12:00,
13:00 (2 tim)
OBS! 12 maj endast
9:00 och 10:00

Lyssna & titta/Rundvandring &
visning/Samtala & fråga/Undersöka
& upptäcka

ANTAL

1 klass/tillfälle

ÖVRIGT

PRIS

400 kr/klass eller
kostnadsfritt för skolor
i Göteborgs Stad enligt
avtal med Kultur
förvaltningen

PLATS

GÖTEBORGS
KONSTHALL,
Götaplatsen

ANTAL

1 klass/tillfälle

PRIS

400 kr/klass

PLATS

VOLVO MUSEUM,
Arendal Skans

Volvobuss hämtar och lämnar kostnadsfritt inom Storgöteborg
Rullstolsanpassat
www.volvomuseum.com/se
www.volvocars.com/career
www.volvo.com

ÖVRIGT
Tillgänglighetsanpassat
www.konsthallen.goteborg.se/
besok/tillganglighet
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NY BOK!
5–8 ÅR
helloruby.com
hejruby.se

MISSA INTE RESTEN AV
VETENSKAPSFESTIVALEN!
På jakt efter den saknade
musmarkören faller Ruby
och den lilla vita Musen ner i
datorns inre. Vilka är det som
bor där under ytan?
Vår värld styrs i allt högre grad
av datorer, och den nuvarande
generationen barn är den sista som
minns datorer som de ser ut idag.
Det här är en berättelse om ett
fantasifullt sätt att betrakta datorer, att
titta in i den där mystiska lådan och visa
vad som döljer sig där innanför.
Boken har roliga och kluriga övningar
om hur datorns alla delar fungerar och
hänger ihop.

I Vetenskapsfestivalens program för allmänheten finns
hundratals aktiviteter att välja bland som ger möjlighet att få
mer inspiration, fördjupa och kompetensutveckla dig. Här
hittar du fler programpunkter som berör årets tema Tillit.

NORDSTAN BJUDER
PÅ OVÄNTAD KUNSKAP
Ta ett varv i Nordstan och upptäck allt från hur vakuum
fungerar till det senaste inom material och ta med dig en
gratis bok hem.
MATERIAL I VÅRA LIV
Välkommen till en utställning, där du får veta mer om vad som händer
inom det spännande forskningsområdet materialvetenskap, och hur
det påverkar våra liv. I våra hem, i trafiken, inuti och utanpå kroppen, på
vår fritid - överallt träffar vi på olika material. Hur har dessa utvecklats? Vi tittar lite på framtiden - vad kommer härnäst? I samarbete
med Chalmers.
VÄRSTA BOKEN – GRATIS BÖCKER
Värsta Boken är ett läsfrämjande projekt som går ut på att sprida
gratis pocketböcker och prata litteratur och läsning med unga
mellan 13–25 år. Projektet är ett samarbete mellan folkbiblioteken i
Göteborg och Västra Götalandsregionen, Kultur i Väst, Ungdomsfullmäktige och ungdomar i Västra Götaland. Utdelningen kommer att
ske två gånger under lördagen 13 maj.

Linda Liukas är mästarinnan i
kreativa sätt att lära oss om datorer,
programmering och den digitala
världen. Hej Ruby och datorns
hemliga port är hennes andra bok.

Hela programmet finns på vetenskapsfestivalen.se från
och med april. Ingen förbokning krävs. Öppet för alla
och helt gratis.
Varmt välkommen 10 – 14 maj.

SVARTA HÅL MED PROFESSORN PÅ SPIKMATTAN
Roterande svarta hål har av Vetenskapsakademin belönats med årets
Crafoordpris. Teorin bygger på Einsteins allmänna relativitetsteori. En
av teorins grundsatser illustreras i skarpt läge av Staffan Yngve på
spikmatta.
MOLEKYLVERKSTAN
Välkommen till en spektakulär show som erbjuder en vetenskaplig
upplevelse utöver det vanliga. Vi blandar gaser, vätskor och bjuder på
explosioner och andra kemiska överraskningar.

COOLA SHOWER
PÅ BESÖK I STAN
PRISBELÖNT OCH SPEKTAKULÄR
FYSIK- OCH LASERSHOW
Efter succéer i Shanghai, Belgrad, Oslo, Melbourne, Lund och tidigare
Vetenskapsfestivaler är den åter här - en spektakulär show som ger
smakprov på hur lekfull fysik kan vara. Upplev häftiga experiment och
fascineras av den fantastiska lasershowen i en dånande rökfylld
sal. I samarbete med Göteborgs universitet.
DEN FANTASTISKA BIOLOGISHOWEN
Biologishowen är en multimedial upplevelse där du
med lätta steg leds in i biologins fantastiska värld. Här
får du svar på alla de stora frågorna: Hur ser världen ut för
en orm, varför dricker fjärilar bajsvatten och varför måste spindlar
kunna dansa? Du får träffa pytonormar, spindlar och kackerlackor
- och ett helt gäng biologer!

TIPSA ELEVERNAS FÖRÄLDRAR!
Det finns många intressanta programpunkter som hela familjen kan ta
del av och uppskatta. På vår hemsida kan du skräddarsy ditt eget
program för att passa din familjs behov och intressen.
vetenskapsfestivalen.se/for-alla/

VETENSKAPSROULETTEN
SNURRAR VIDARE
Om du beger dig till området runt Korsvägen den 11 maj kl 17 ser du
återigen Lisebergshjulet snurra i form av Vetenskapsrouletten. Där är
olika forskare placerade i de 42 gondolerna och bjuder dig på miniföreläsningar av alla dess slag. Kanske är det så intressant att du vill åka
två varv. In som ett frågetecken, ut som ett utropstecken!
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Linda föreläser på Lärarkonferensen 18 maj. Läs mer på sida 5.
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HUVUDMÄN

ORGANISATION
PROJEKTLEDNING:
Göteborg & Co

PARTNERS

HUVUDMANNARÅD:
Jan-Eric Sundgren (ordförande)
Anna Näsbom, Enhetschef Studentcentrum,
Chalmers
Carl Johan Sundberg, Professor
fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Jenny Björkman, Kommunikationsansvarig,
Riksbankens Jubileumsfond
Mikael Jonsson, Kommunikationschef,
Vetenskapsrådet
Lennart Johansson,
Chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co.
Ludde Edgren, Enhetschef
Verksamhetsstöd, Göteborgs universitet
Karin Sevedag Tell, Kommunikationsdirektör
och avdelningschef, Vinnova
INTERNATIONELLA
VETENSKAPSFESTIVALEN GÖTEBORG

Göteborg & Co, Box 29, 401 20 Göteborg,
vetenskapsfestivalen@goteborg.com
vetenskapsfestivalen.se
facebook.com/vetenskapsfestivalen
instagram.com/vetenskapsfestivalen
twitter.com/vetfest_gbg
#vetfest

VETENSKAPLIGT RÅD:
Carl Johan Sundberg (ordförande), Professor
fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Agneta Karlsson, Journalist och producent för
bl a Pop och Politik
Ann Heberlein, Teologie doktor i etik,
Lunds Universitet
Gail Cardew, Director of Science and Education,
Royal Institution of Great Britain
Georg Kuhn, Professor regenerativ
neurovetenskap, Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet
Henrik Ekengren Oscarsson, Professor
statsvetenskap, Göteborgs universitet
Robin Teigland, Professor and PhD in Business
Administration,Stockholm School of Economics
Samuel Bengmark, Professor, Mathematical
Sciences, Head of Masterprogram, Learning
and leadership
PROJEKTLEDNING: Göteborg & Co
GRAFISKT KONCEPT: Stendahls Göteborg
PRODUKTION: Nyla Design
FOTO: Dick Gillberg, Niklas Bernstone,

Steampipe Productions m. fl.
TRYCK: Lenanders Grafiska

EUSEA
Vetenskapsfestivalen är en del av European
Science Events Association, EUSEA
– ett nätverk för populärvetenskapliga evenemang
där fler än 100 medlemsorganisationer arbetar
för att öka uppmärksamheten kring forskning
och utbildning.

TACK
Tack till ABF, Brunnen, Folk, Folkuniversitetet, Frilagret, Göteborgs universitet, Liseberg,
Nordstans Affärscentrum, Prins Carl Gustafs Stiftelse, Universeum och Världskulturmuseet.

Bilden på omslaget föreställer ett fingeravtryck. Med stark koppling till människa
och ny teknik är fingeravtrycket grunden till Vetenskapsfestivalens grafiska profil.
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VETENSKAPSFESTIVALEN.SE
#VETFEST
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