
 

Naturvetenskap och Teknik - 4 november 

            Från förskola till gymnasium 
 

Mälardalens högskola bjuder in, tillsammans med Automation Region och Tekniska föreningen, till en 

inspirerande dag med seminarium och workshops kring naturvetenskap och teknik i skolan. Vi vänder oss till alla 

från förskola till gymnasium. 

Genom att finna gemensamma projekt och utvecklingsområden, där skola och högskola kan träda in som 

jämbördiga parter och var och en bidra med sin kompetens, är vi övertygade om att vi får en positiv utveckling och 

en bättre både skola och högskola. Låt oss börja med att träffas och finna bra områden att starta med. 

 

Tid och plats: 
Den 4 november 2009 i E310, högskolans lokaler, Eskilstuna. 

Vi börjar kl 13:30 och slutar senast kl 19:00. MDH bjuder på en smörgås under eftermiddagen. 

 
Program: 

 Välkomna 

 Regional samverkan – Samhällskontraktet som exempel, Cecilia Vestman, MDH 

 Internationella projekt – exemplet Comenius Regio Västmanland – Gloucestershire, Martina Pilling, 

Västerås stad och Margareta Enghag, MDH 

 Automation Region som en plattform för skolsamverkan, Helena Jerregård, MDH 

 ”Vad händer i no/tk-undervisningen?” Britt Lindahl, Högskolan i Kristianstad 

 ”NO kan vara vardagsnära - och roligt” Hans Persson (http://www.hanper.se/) 

Kaffe/te och smörgås 

Därefter samlas vi i ett antal diskussionsgrupper/workshops för att kunskapa om framtida möjligheter: 
 

 Fortbildningsmaterial i NT utvecklas och 

sprids genom EU-projektet S-TEAM (Margareta 
Enghag, MDH) 

 

 NT i förskolan - Roliga exempel på 
vardagsnära teknik för de minsta barnen 

(Jutta Lesell/Susanne Engström, samt studenter, 

MDH) 
 

 NT i grundskolans tidiga år - Om att arbeta 
tematiskt och ämnesintegrerat Lärarlaget 
från högskolans kurs ”Tvärvetenskaplig 
begreppsbildning med dess didaktik” 

 

 NT i grundskolans senare år, en 
fördjupning av förevisningen, med Hans 

Persson 

 
 Automation  Tekniska föreningen bjuder in till 

samtal med intresserade lärare med automation 

som nod och fadderverksamhet som mål 
 

 Energi  Tekniska föreningen bjuder in till samtal 

med intresserade lärare med energi som nod och 
fadderverksamhet som mål 

 
Gå in och anmäl din medverkan på:  Senaste anmälningsdag är 22 oktober. 

http://www.mdh.se/internt/ukk/NT-dagen 
  

 

 

 

Välkomna! 
 
Peter Gustafsson 
och övriga i 
planeringsgruppen 

http://www.hanper.se/
http://www.mdh.se/internt/ukk/NT-dagen/

