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uge 39 / 201

Årets tema

den yderste 
grænse
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Siden 1998 har Naturvidenskabsfestival bidra-
get til, at børn og unge over hele landet har 
fået engagerende oplevelser med science. I 
2018 nåede vi således en milepæl: 20 år med 
en national begivenhed, der for tusindvis er en 
øjenåbner til en verden, som kan blive deres 
uddannelses- og karrierevej. 

På en stor andel af Danmarks skoler og ung-
domsuddannelser er festivalen blevet en fast 
tradition og noget, som både lærere og elever 
glæder sig til. Naturvidenskabsfestival har 
gennem årene opnået en fantastisk opbakning 
fra både samarbejdspartnere, sponsorer og 
deltagere - og vi er i Astra meget stolte over, 
hvad festivalen skaber og repræsenterer.

Som en etableret festival med omkring 150.000 
deltagende børn og unge fra hele landet 
kommer vi allerede rigtig bredt ud. Men vi er 
ambitiøse og har som målsætning at få endnu 
flere med i de kommende år - fra alle trin i 
grundskolen til ungdomsuddannelserne bredt. I 
vores optik er det vigtigt at sætte spot på scien-
ce, så vi uddanner til at kunne løse fremtidens 
udfordringer inden for eksempelvis klimaforan-
dringer, grøn energiforsyning og forurening.

Selvom vores overligger er sat højt, er det dog 
vigtigt for os, at ugen opleves som et frirum, 
hvor der eksperimenteres med nye undervis-
ningsmetoder, emner og samarbejder, som kan 

Festligt jubilæumsår 
med masser af 

science-oplevelser
inspirere til resten af årets undervisning. Og 
det er heldigvis noget, vi oplever og ser lykkes 
gang på gang.

I 2018 har vi haft temaet Den yderste Grænse. 
Her kunne elever og lærere tage på en rejse til 
nogle af de naturvidenskabelige yderpoler – fra 
det allermindste, hårdføre liv til fjerne, ugæstfri 
egne af universet. Det er blevet til et væld af 
fascinerende aktiviteter, hvoraf vi desværre kun 
kan nå at komme omkring en brøkdel i denne 
evaluering. 

Vi ser frem til de næste 20 år med endnu flere 
lærerige festivaloplevelser.

Mikkel Bohm
Direktør for Astra
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Om Natur-
videnskabs-

festival

At holde Naturvidenskabsfestival handler om 
at få og skabe engagerende oplevelser med 
science. Ambitionen er at vise alle Danmarks 
børn og unge, at science har noget med deres 
liv at gøre. De skal opleve, at naturvidenskab er 
vedkommende, og at de kan bruge deres viden 
til at skabe positive forandringer.

Naturvidenskabsfestival afholdes på et utal af 
måder landet over. Både skoler, oplevelses-
centre, virksomheder og mange andre kan 
selvstændigt skabe aktiviteter, som på forskellig 
vis giver anledning til at udforske og eksperi-
mentere med en fascinerende naturvidenskabe-
lig verden.

Som en del af festivalen findes en række tilbud 
fra Astra, der kan være med til at skabe ram-
merne for den festival, som arrangeres lokalt:

• Festivalpuljen
• Masseeksperimentet
• Videnskaben på Besøg
• Testoteket
• Temarettede undervisningsforløb 
 og festivalforsøg 

Naturvidenskabsfestival er en oplagt mulighed 
for at udforske naturvidenskab på nye måder, 
arbejde på tværs af fag og klassetrin og koble 
den teoretiske undervisning med praktiske og 
spændende udfordringer.

Naturvidenskabsfestival er en festlig og faglig 
begivenhed, hvor tusindvis af børn og unge fra hele 

Danmark hylder science hvert år i uge 39.
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Vi har i efteråret 2018 spurgt landets grundskoler og gymnasier (htx og stx), om de har deltaget i 
Naturvidenskabsfestivalen. I alt har 31% af landets grundskoler og 43% af gymnasierne (htx og stx) 
været med. På danmarkskortet ses den samlede deltagelse af grundskoler og gymnasier (htx og stx) 
fordelt på kommuner.
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Naturfagene sættes 
på dagsordenen rundt 
omkring på skoler 
og institutioner i uge 
39. Vi har spurgt, om 
festivalens fokus er med 
til at styrke naturfagene.

I grundskolerne er i alt 82% enige eller 
delvist enige i, at deres indsats i festivalen 
styrker naturfagene gennem hele 
skoleåret. 7% er uenige og 11% ved ikke.

I gymnasierne er i alt 83% enige eller delvist 
enige i, at deres indsats i festivalen styrker 
naturfagene gennem hele skoleåret. 5% er 
uenige og 12% ved ikke.

Ovenstående tal bygger på svar fra 45 gymnasier og andre ungdomsuddannelser og 227 grundskoler.

af landets grundskoler 
og gymnasier er enige 

eller delvist enige i, at 
Naturvidenskabsfestival har 

medvirket til, at naturfagene 
er blevet mere synlige på 
deres institution.

5% af gymnasier og andre ungdomsuddannelser 
er uenige, og 12% ved det ikke. 6% af 
grundskolerne er uenige og 11% ved det ikke.

82%

GRUNDSKOLE

83%

UNGDOMSUDDANNELSE

Festivalen styrker 
naturfagene 
hele året

20192018

mere 
synlige 

naturfag

83%
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2020 2021

31%
grundskoler
deltager

Samlet antal grundskoler i Danmark 2153

Deltog i Naturvidenskabsfestival 658

Procentdel 30,6%

Samlet antal STX/HTX i Danmark 209

Deltog i Naturvidenskabsfestival 90

Procentdel 43,1%

43%
STX/HTX
deltager

Festivalen i tal
Masseeksperiment 
og Videnskaben på besøg

32.400
tilmeldte elever

11.124
indsendte 
bakterie-
prøver 22.500

for

330
foredrag

elever
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Naturvidenskabs-
festival i medierne

Pressedækning
Festivalen er med til at skabe synlighed 
omkring scienceundervisning over hele 
landet – også i medierne. I 2018, samt januar 
2019 i forbindelse med offentliggørelse af 
Masseeksperimentets resultater, har der 
været rigtig god pressedækning af festivalens 
aktiviteter.

Kilde: jv.dk 
28. september 2018

Kilde: lokalavisen.dk  
2. oktober 2018

127

106
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Kilde: Jyllands-Posten  
29. januar 2019

Kilde: DR TV Avisen  
28. januar 2019

Kilde: videnskab.dk  
20. september 2018

TV og
radio

14

12

7
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Vi bruger altid det 
fine mindmap til at få 

vores ikke-naturfaglige 
fagkollegaer til at se 

deres kompetencer og 
fag i festivalen. Tak for jer.

Lærer i grundskolen

Årets tema

den yderste 
grænse
I 2018 bevægede festivalen 
sig ud til ‘Den yderste 
grænse’. Et tema, der satte 
fokus på yderpunkterne i den 
naturvidenskabelige verden. 

Temaet blev udfoldet under fire overskrifter, der 
hver især knyttede sig til bestemte fag i både 
grundskolen og på ungdomsuddannelser. 

Elever på alle trin kunne kaste sig over: 
Naturens grænser, menneskets muligheder og 
begrænsninger, ekstreme fysiske fænomener 
og etikkens yderste grænse.  

Mindmap over temaet
Som inspiration til undervisere og elever på alle 
trin havde Astra skabt et mindmap, der kunne 
bruges til at zoome nærmere ind på, hvilke em-
ner og vinkler man kunne arbejde med under 
festivalugen. Mindmappet blev udformet i en 
legende og lettilgængelig stil, og da den blev 
trykt i plakatstørrelse, har den været hængt op 
og brugt på skoler og uddannelsessteder i hele 
landet. 
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Festivalen havde sit eget faglige spor 
på konferencen, hvor årets tema blev 
udfoldet. Her blev deltagerne gennem 
oplæg og workshops præsenteret for 
de mange forskellige muligheder for at 
være med i festivalen og fik inspiration 
til, hvordan de kunne arbejde med årets 
tema.

Et markant 
startskud på 
festivalåret

Oplægsholdere på 
festivalsporet
Planetariet, KU's skoletjeneste, 
Novozymes, Tektanken, 
Bornholms Skoletjeneste, 
Naturvidenskabernes Hus, 
Faaborg Gymnasium, Brorfelde 
Observatorium, Aarhus 
Universitet, Limfjordsmuseet, 
Vestforbrændingen, Astra, 
Undervisningsfysik, Afdelingen 
for kitler og kolber.

Festivalen på Big Bang

Forårets Big Bang-konference – hvor 1.400 
naturfaglige grundskole- og gymnasielærere mødtes 

– var afsæt for årets Naturvidenskabsfestival. 
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Spændende 
undervisning 
til årets tema
Til Naturvidenskabsfestivalen blev der udviklet 
spændende og undervisningsrelevante forsøg, 

undersøgelser og forløb målrettet 
årets festivaltema.

5.000 brugere har besøgt 
testoteket.dk i september 
2018. De mest populære 
forsøg i 2018 er 'red 
verden'-forsøgene

Rens 
muddervand 

med sand

586333
Lav 

miljøvenligt 
plastik

240
Rent 

drikkevand

’Red verden’-
dagsordenen 
hitter

Ti nye forsøg til Testoteket
Naturvidenskabsfestival står bag Testoteket, 
hvor der er knap 200 gratis naturvidenskabeli-
ge forsøg og undersøgelser til undervisningen. 
I 2018 bidrog Testoteket med 10 nyudviklede 
forsøg.

Testoteket er kendt som websitet, hvor natur-
fagsundervisningen får et skud ny inspiration. 
De populære videoer med Kasper og Søren, der 
er kendt fra TV 2, var blot nogle af de forsøg, 
der passede til årets festivaltema.

Smag som den yderste grænse
Årets festivalforsøg, Smagens yderste Grænse, 
blev udarbejdet i samarbejde med Smagens 
Dag. Eleverne skulle eksperimentere med en 
række oplevelser, der udfordrede smagsløgene. 
Målet var at få eleverne til at tænke over, hvad 
de putter i munden, og hvorfor de gør det.

Samarbejde med DR
Der var til årets festival udviklet forløb, der 
indeholdt aktiviteter med micro:bit, en lille 
programmerbar computer. Det skete i samar-
bejde med DR og endte med et forløb, hvor 
man eksempelvis skulle måle reaktionstid på 
sig selv og sine kammerater. To andre forløb 
tog udgangspunkt i engineering-metoden og 
koblede også micro:bit på: Bevægelse er godt 
og Faunapassager. 

Testoteket er støttet af: 



Jeg synes, at det var et fantastisk forløb, 
hvor alle eleverne deltog med stor 

interesse og engagement

Lærer i grundskolen
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Hvis vi er så heldige at få 
en foredragsholder ud, føler 

vi os beæret over den gavmildhed med 
viden. Vi synes, det er vigtigt at ungerne 
får et pust udefra og en smagsprøve fra 

den virkelige verden af naturfag.
Lærer i grundskolen
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Populære 
foredrag 

under hele 
festivalugen

Videnskaben på Besøg er en 
foredragsordning, som flere 
hundrede skoler benytter sig af i 
uge 39. 

Videnskaben på Besøg giver skolerne mulighed for 
at invitere virkeligheden ind i undervisningen. Den na-
turvidenskabelige verden får pludselig mere mening, 
når den kan kobles til arbejde ude i det virkelige 
liv. Det oplevede mange tusinde elever under årets 
festival.

Foredragene kommer rundt i alle kroge af den 
naturvidenskabelige verden, og det giver eleverne 
mulighed for at møde de mennesker, der arbejder 
med at løse nogle af de store udfordringer, vi som 
samfund står overfor.

22.500
for

330
foredrag

elever
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inden for fem forskellige slægter af mælkesy-
rebakterier. Samtidig har vi fået isoleret rene 
bakteriestammer fra 34 kendte mælkesyrebak-
terier, og for 12 af disse arter har vi mere end 
fordoblet det nuværende antal opbevarede 
bakteriestammer.

På sigt vil de nyopdagede bakterier måske 
kunne benyttes til så forskellige ting som 
sygdomsforebyggelse, bedre fødevarekvalitet 
eller måske som fodertilsætning med forbedret 
dyrevelfærd og miljø til følge.

Masseeksperimentet 2018

Danmark 
er fuld af 

nyopdagede, 
gode 

bakterier
Jagten på de gode bakterier’ – sådan lød over-
skriften for årets Masseeksperiment. Her drog 
tusindvis af elever, bevæbnet med fryseposer, 
ud i naturen for at finde nye arter af mælke-
syrebakterier. Netop den slags bakterier er på 
mange måder sunde og gode for mennesker 
og dyr, og de kan findes på stort set alle slags 
planter og træer omkring os.

En succesfuld jagt
Hvad kom der så ud af jagten? Overraskende 
meget! I skrivende stund er der som et af de 
vigtigste resultater identificeret ti nye arter 

Masseeksperimentet er støttet af: 



Masseeksperimentet, som afvikles 
under Naturvidenskabsfestival, er 
Danmarks største citizen science-
eksperiment for skoler. Hvert 
år udvikles et nyt eksperiment i 
samarbejde med universiteter, 
virksomheder eller andre 
forskningsinstitutioner. Tidligere 
Masseeksperimenter har blandt 
andet undersøgt indeklima på 
landets skoler, musiks indflydelse på 
læring og sammenhængen mellem 
skoletoiletters tilstand og elevers 
inkontinens.

Tre 9. klasse-elever fra Helsingør er enige om, 
at årets Masseeksperiment var en sjov, virkelig-
hedsnær og lærerig oplevelse, som man ellers 
sjældent har tid til.

“Det var nemt at forstå, hvad vi skulle gøre, 
men egentlig svært at mestre, når først vi var 
udendørs. Der var mange ting at holde styr på,” 
forklarer Amanda. “Man havde klart fornem-
melsen af at være med i et rigtigt eksperiment. 
Vi skulle følge en protokol, og prøverne skulle 
håndteres på den helt rigtige måde.”

“Vi undersøgte alle mulige forskellige organiske 
vækster for at finde egnede mælkesyrebakte-
rier - bark, bær, blade og kviste, blandt andet. 
Det er lidt vildt, at man kunne finde de her 
bakterier lige uden for klasselokalet,” siger 
Maria.
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  Det er en 
fed måde at 
fordybe sig på

Hvad er 
Masseeksperimentet? 32.400

tilmeldte elever

11.124
indsendte 
bakterie-
prøver
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Engageret prisvinder: 

I Haderslev har de 
været med i 20 år

Den nationale Naturvidenskabsfestival så 
dagens lys i 1998, og UC Syd i Haderslev har 
været med fra starten. Hver gang har det været 
med en fest for og med naturvidenskaben til 
gavn for over 1.000 elever fra de lokale skoler. 

Den store indsats og det lange, seje træk var 
anledningen til, at man på UC Syd i 2018 mod-
tog prisen som årets festivalarrangør. Juryen 
lagde vægt på, at en dygtig og vedholdende 
styregruppe har fundet frem til et samarbejde 
med de lokale skoler og samarbejdspartnere, 
som virker, fordi man formår at skabe rammer 
for meningsfuld læring i naturvidenskab - både 
for de deltagende elever og for UC Syds egne 
studerende.

I år deltog over 1.200 elever i festivalen. De var 
fra 4.- 6. klasse i Haderslev og Aabenraa kom-
muner. De blev på UC Syds campus mødt af 50 
arbejdende boder og workshops, som var forbe-
redt gennem længere tid af 200 studerende fra 
lærer-, pædagog- og sundhedsuddannelserne.

Eleverne kunne afprøve aktiviteter som at 
udtrække DNA af en frugt eller af eget spyt. De 
kunne udforske, hvordan stjernehimlen så ud i 
bronzealderen, de kunne riste runer, de kunne 
undersøge, hvor meget en snegl faktisk kan 
trække, om man kan få en isterning til at smelte 
hurtigere, eller hvordan et æg ser ud indeni. 

Prisen for årets festivalarrangør uddeles hvert år til et 
festivalprojekt, der gør en ekstra indsats for at skabe 
interesse for naturvidenskab. Det gør de på UC Syd 

– og de har gjort det gennem to årtier.
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Aalborg Zoo har gennem 10 år været rammen om et stort 
regionalt nordjysk arrangement, hvor 8.000 folkeskoleelever 

og deres 6-800 lærere hvert år i uge 39 præsenteres for 
naturvidenskab, science og teknologi i øjenhøjde. 

I Aalborg bruges 
festivalen som 

strategisk indsats

Det er samtidig en begivenhed, som samler aktø-
rer, der alle arbejder for at styrke børn og unges 
naturfaglige dannelse. Her mødes alt fra grund-
skole- og gymnasielærere til kommunale topfolk 
og politikere. De bruger festivalen som anledning 
til at tale om udviklingen af naturfaglighed i det 
nordjyske på både formelt og uformelt plan. 

Lærere får VIP-behandling
De mange deltagende naturfaglige lærere får 
under festivalugen mulighed for at sætte hinan-
den stævne i VIP-teltet. Her kan de i behagelige 
omgivelser skabe netværk med undervisere 
på andre skoler, og de kan lade sig inspirere 
af en række større og mindre aktører inden for 
STEM-området. Eksempelvis deltager Center 

for Undervisningsmidler, AAU’s skoletjeneste 
og den nationale talentkonkurrence Unge 
Forskere. Også blandt beslutningstagere er 
festivalen et vigtigt samlingssted. Mandag i fe-
stivalugen blev der afholdt et VIP-arrangement, 
hvor repræsentanter fra mange af regionens 
uddannelsessteder og andre relevante organi-
sationer deltog. Til mødet dukkede astronauten 
Andreas Mogensen også op og sørgede for 
kaste lidt naturvidenskabeligt stjernedrys over 
arrangementet.

Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo ar-
rangeres i et netværk af aktører, der er med 
til at forankre et stærkt naturfagligt miljø i 
Nordjylland. 



Det er fantastisk at få støtte til 
projekter, som man ellers aldrig 

ville få mulighed for, og som giver 
så god mening for eleverne.

Lærer i grundskolen

73
projekter støttet

1 mio
kroner uddelt
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Millionpulje 
støtter 

aktiviteter i 
hele landet

Naturvidenskabsfestival / side 25

Naturvidenskabsfestival foregår rundt om i hele 
landet. Ambitionerne er ofte høje, og derfor har 
Astra med festivalpuljen mulighed for at give 
et markant rygstød til de mange spændende 
initiativer. 

I 2018 uddelte puljen 1 mio. kr. i portioner på op 
til 15.000 kr. inden for følgende fokusområder:

• Samarbejde med eksterne aktører: aktiviteter 
med virkelighedsnære tilgange, emner og 
problemstillinger.

• Nye rammer: Undersøgelser i ekstraordinære 
rammer eller med ekstraordinære materialer.

• Udforskning af nye metoder: 
Kompetenceudvikling inden for en metode 
eller et fagligt område, som underviserne ikke 
har erfaringer med. 

• Styrkelse af naturfaglige kulturer: Stærkere 
naturfaglig kultur.

Festivalpuljen var støttet af
Carlsbergs Mindelegat

Alle kan søge festivalpuljen, når de 
planlægger aktiviteter. Det valgte rigtig 

mange at gøre i 2018.



En 
anderledes 

Roskilde 
Festival

Roskilde har mere end én stor festival, der får national 
bevågenhed – i uge 39 var der Naturvidenskabsfestival 

med fokus på naturvidenskaben i alle dens afskygninger, 
og én skole fik endda kongeligt besøg.

Evalueringsrapport 2018

Naturvidenskabsfestival / side 26



Evalueringsrapport 2018

Naturvidenskabsfestival / side 27

På Skt. Josefs Skole blev gæsterne – forældre, skole-
klasser, folk fra byen og særligt inviterede, deriblandt 
HKH Prins Joachim og gæster fra Roskilde Kommune, 
Undervisningsministeriet og fonde - budt velkommen til 
en Naturvidenskabsfestival fuld af begejstrede børn og 
unge, der ivrigt igen og igen i eftermiddagens løb fortalte 
om deres science-projekter – lige fra programmering og 
kvantefysik til varmluftballoner og dissekering af kaniner.

Da prinsen fik ordet, talte han varmt om vigtigheden af at 
være nysgerrig på science – hele livet igennem. 

Efter prinsens og skoleleder Thorsten Dyngbys taler 
myldrede de mange elever fra både Skt. Josefs Skole og 
andre inviterede skoler ud på skolens ca. 40 stande for 
at se, hvad alle lige fra de små i indskolingen til dygtige 
elever i udskolingen havde fundet på. Her blev de mødt 
med stor begejstring af eleverne, som ivrigt præsenterede 
deres projekter.

Arrangementet var et af de mange i det store fælleskom-
munale program for Naturvidenskabsfestivalen uge 39, 
hvor kommunens skoler kunne vælge og vrage mellem 
mange spændende aktiviteter - i alt deltog 2.300 elever.

Skt. Josefs Skole i Roskilde havde besøg af HKH Prins 
Joachim og gæster fra Roskilde Kommune.
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Jeppe Guldager, fysiklærer, fortæller om 
oplevelsen med at søsætte en festival for første 
gang:

“Vi har ikke holdt festival før, så det her var det 
første spæde skridt. Vi søgte midler til transpor-
table lysmålere og et par Labquests, som der 
ellers ikke var budget til. Det betyder, at vi kan 
flytte undervisningen ud af laboratoriet og ud 
at måle på virkeligheden. Vi har været ude ved 
Tude Å, hvor der blev lavet lysmålinger, målt 
vandgennemstrømning i matematik, og lavet en 
vandløbsundersøgelse, som man gør i kommu-
nerne, hvor man bestemmer vandkvaliteten ud 
fra de dyr, man finder i vandløbet. 

Når man kommer ud, vækker man det indre 
barn, og det får den legende tilgang i spil.” 

I er jo debutanter i festivalen - hvad fik jer til at 
deltage, og hvorfor har I ikke været med før?

“Vi blev opmærksomme på festivalen, fordi en 
praktikant på kontoret kiggede på muligheder 
for at søge fonde og faldt over festivalpuljen.  
Jeg har nok troet, at det primært var for folke-
skoleelever, men jeg kan sagtens se nu, at det 
også passer fint til os.”

Hvorfor har I valgt at lave festival på denne 
måde?

“Vi er jo i disse måneder meget optaget af vores 
nye elever og det valg af studieretning, de skal 
foretage meget snart. Vi tænkte derfor, at det 
måske kunne være en måde at rette fokus mere 
på de naturvidenskabelige fag.”

Hvad kan I bruge festivalen til resten af året?

“Vi har jo fået tilskud til at købe noget udstyr, 
og det vil kunne bruges både nu og fremover. 
Derudover giver sådan en festival os lejlighed 
til at stoppe op og overveje, hvad vi gør og 
hvordan, og måske kan nogle af de tanker, vi 
gør os, også bruges, når uge 39 er forbi.”

Festival for første gang 

Sådan gik 
det på Høng 
Gymnasium
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til alle mulige andre kemiske forbindelser? 
Gennem eksperimenter og undersøgelser af 
vand kan eleverne blive klædt på til at besvare 
spørgsmål om osmose, tryk, vands tilstandsfor-
mer og samspil med andre stoffer.

En fremmed verden
Tag eleverne med under overfladen i både 
vandløb, søer og hav, og bliv klogere på, hvilke 
dyr og planter der lever her - både dem vi 
ofte støder på, og dem der sjældent bliver set. 
Undersøg de mange fascinerende livsformer, 
de særegne livsbetingelser og organismernes 
evolutionære tilpasning til livet under vandet. 

Kampen om vandet
På landjorden bliver kampen om vandressour-
cerne mere og mere påtrængende. For hvad 
betyder klimaforandringer, megadæmninger 
og overudnyttelse for alle dem, der hver dag er 
afhængige af vand? Overalt på kloden opstår 
der stadigt flere konflikter om det ferske vand, 
og udfordringerne er nu ikke bare noget, vi 
oplever i fattige lande, men også i velstillede 
og velfungerende samfund som det danske.

Myter og historier
Vand er et essentielt omdrej-
ningspunkt i historien. Kendt 

fra de store beretninger i 
biblen, i myter om mystiske 

havvæsener og lokkende 
sirener og som landevej for 

fortidens mange togter og 
opdagelsesrejser.

Under Naturvidenskabsfestival 
i 2019 dykker vi ned i de 
dybeste oceaner, tager på 
rejse i menneskekroppen 
og undersøger det 
naturvidenskabelige grundlag 
for kampen om vandet rundtom 
på kloden. Alt sammen 
for at blive klogere på det 
hemmelighedsfulde vand.

For nok findes vand overalt, men alligevel er 
det et af de mest fascinerende og ekstraordi-
nære stoffer, vi kan støde på. En ganske simpel 
kemisk binding, og dog grundlaget for alt liv. 
En ressource vi har i overflod, men hvor vi kun 
kan bruge en ganske lille del. Og en tydelig 
indikator på menneskets påvirkning af 
planeten. 

Temaet udfoldes under fire 
overskrifter 

Det mystiske stof
Vand har ganske særlige egen-
skaber, og uden dem 
havde der ikke 
været liv på Jorden. 
Men hvorfor er vand 
så specielt i forhold 
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Tak til alle jer, der
gør det muligt 

Naturvidenskabsfestival arrangeres af sekretariatet i Astra i samarbejde 
med lokale festivalarrangører over hele landet. 

Naturvidenskabsfestivalen er 100 procent non-kommerciel og er
støttet af organisationer, fonde og ministerier.

Astra er det nationale center for naturfag
I Astra arbejder vi for, at alle børn og unge som en del af deres almendannelse 

opnår kompetencer inden for science, så de kan udfolde sig som kritiske og 
kreative samfundsborgere, samt at flere unge inspireres til at vælge 

en scienceuddannelse og -karriere.

Astra står blandt andet bag Unge Forskere, Naturvidenskabsfestival, 
Big Bang-konferencen og en lang række andre projekter og initiativer.

Astra samarbejder med alle, der arbejder med læring 
og science i forhold til børn og unge. 

Og Astra er repræsenteret i alle fem regioner i Danmark.

Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og 
er støttet af organisationer, fonde og ministerier. 

Tak for støtten til
Naturvidenskabsfestival 2018!

Tema 2019

Vandets 
hemmeligheder
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udforske* 
forstå* 

forandre*

Få inspiration og ideer til din undervisning på 
naturvidenskabsfestival.dk




