INSPIRATION PÅ ROLIGA AKTIVITETER
Aktiviteter som kräver lite förberedelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filmkväll (se en vetenskaplig film och diskutera den).
Studiebesök (t ex till ett museum, ett lokalt företag).
Bokcirkel.
Tävling.
Quiz och fikakväll.
Bjud in en föreläsare till föreningen på ett intressant ämne.
Produkttest (kontakta ett företag om de har en teknisk produkt som ni kan testa
i föreningen).
Spelkväll.
(Jul/påsk/midsommar)fest
Picknick, kickoff inför ex. en ny termin.
Mailutskick med inspirerande tips till medlemmarna.
Ordna pluggkvällar tillsammans i naturvetenskap, matte eller teknik.
Kontakta forskare lokalt på er ort och be om hjälp att lösa olika
frågeställningar. Bjud in forskaren till ett medlemsmöte.

Aktiviteter som kräver mer förberedelser
• Labba tillsammans (experiment inom fysik, kemi biologi, geovetenskap, teknik,
astronomi finns t ex i Unga Forskares experimenthandbok eller på
http://www.experimentskafferiet.se).
• Starta en insamling för ett ändamål ni tycker är viktigt.
• Gör en experimentshow på er skola.
• Kontakta ett lokalt Science Center och se om ni kan samarbeta kring roliga
event.
• Starta ett utbyte med en annan förening på en annan ort och besök varandra.
• Engagera er i lokala frågor på er ort som har koppling till er förening.
• Bjud in en politiker att besöka något av era arrangemang.
• Skriv en debattartikel i den lokala tidningen kring något ni tycker är viktigt.
• Arrangera en fototävling inom naturvetenskap, teknik eller matte. Gör en
utställning av resultatet.
• Delta i ForskarFredag lokalt på er ort.
• Ordna en Pecha Kucha-kväll med tema vetenskap.

Unga Forskares stödmaterial
Vid sidan av de allmänna föreningsförmånerna och tips som Unga Forskare erbjuder till
sina medlemmar, har vi tagit fram Science Club material med roliga experiment och
övningar inom tre olika ämnen: hälsa & livsmedel, vatten & klimat samt reduce, reuse
& recycle. Hör av er till oss om ni vill ta del av materialet.

