
Understøtter struktureret
arbejde med naturfagene
84 af landets 98 kommuner har naturfagskoordinatorer, og dem 
samarbejder Astra med på kommunalt niveau. Astra faciliterer også 
netværk for udpegede ressourcepersoner på grundskoler og ungdoms-
uddannelser som en del af arbejdet med at implementere regeringens 
nationale naturvidenskabsstrategi (2018-2024).

Naturvidenskabsfestival i uge 39 er en festlig og faglig uge, 
hvor tusindvis af elever fra hele Danmark oplever og udforsker 
naturvidenskab på nye måder og på tværs af fag og klassetrin. Festivalen 
tilbyder tema-relaterede undervisningsforløb, foredrag og mange 
andre aktiviteter, som I kan benytte, når I skal sammensætte jeres 
Naturvidenskabsfestival. 

Det er gratis at deltage i Naturvidenskabsfestival 
og benytte de mange tilbud. 

naturvidenskabsfestival.dk
#naturvidenskabsfestival.dk

info@naturvidenskabsfestival.dk naturvidenskabsfestival.dk

Verden er fuld af gåder. Med naturvidenskaben går vi på jagt efter svar. 
Skridt for skridt føres vi nærmere nye erkendelser og opdagelser.  Undersøg, 
eksperimentér, gentag. Gennem nysgerrighed findes det næste ’Ahaa’!

I de fire underemner finder I inspiration og idéer til, hvordan I kan udrulle 
årets tema i jeres Naturvidenskabsfestival.

Store gennembrud 
Vi står på skuldrene af giganter som Bohr, Darwin, Lehmann og Galileo. 
Hvilke store gennembrud, synes I, har haft betydning gennem tiden?

Ny viden 
Hvilke nye naturvidenskabelige opdagelser slår lige nu igennem. Hvad tror I, 
kan være den næste store opdagelse?

I forskernes fodspor
Naturvidenskab er for alle. Vær nysgerrig, prøv jer frem, eksperimenter 
og stil spørgsmål. Hvilken metode passer bedst til det, I vil 
undersøge?

Videnskabens dilemmaer 
Naturvidenskab spiller en central rolle i det moderne 
samfund. Hvordan forestiller I jer, at vi kan løse store 
problemer, hvor alle løsninger indebærer dilemmaer.

Læs mere om årets tema og find forløb, 
undersøgelser, oplæg og aktiviteter 
på naturvidenskabsfestival.dk

Årets Naturvidenskabsfestival

Gådefulde 
verden

Årets tema:

Gådefulde 
verden

Inspiration til 
planlægning 
af jeres festival

Uge 39
26. september - 2. oktober 2022

Naturvidenskabsfestival støttes af: 

2022 2022

Natur
videnskabs
festival er 
for alle
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Søg midler fra 
festivalpuljen
Søg puljen til at støtte jeres formål med festivalen. 
Festivalpuljen støtter aktiviteter, der bidrager til at børn og 
unge udvikler naturfaglig kompetence gennem nye og 
spændende oplevelser. Aktiviteterne skal foregå under 

Naturvidenskabsfestival i uge 39 og relatere sig til årets 
tema.

naturvidenskabsfestival.dk

Inspiration til jeres 
Naturvidenskabsfestival Vigtige datoer
Klik ind på naturvidenskabsfestival.dk og find de mange 
forslag til aktiviteter, som I kan bruge til netop jeres 
Naturvidenskabsfestival.

Undervisningsforløb og kit
I finder forløb til indskoling, mellemtrin og udskoling samt gymnasiet 

særligt udviklet til ‘Gådefulde verden’. Til nogle af forløbene er tilknyttet 
et kit. Læs mere om det og bestil kittet på naturvidenskabsfestival.dk. 

Det er gratis at få tilsendt kittet.

Naturvidenskabens ABC
Naturvidenskabens ABC beskriver 10 vigtige og 

grundlæggende naturvidenskabelige erkendelser. 
Find inspiration til, hvordan erkendelserne og konkrete 
kernefaglige nedslag kan indgå i årets tema ‘Gådefulde 

verden’.

ultra:bit
I finder helt nye ultra:bit-

undervisningsforløb, 
som passer til årets tema 

‘Gådefulde verden’ samt til 
Danmarks Radios ultra:bit 

challenge. 

Videnskaben på Besøg
Få besøg af en engageret oplægsholder og 
giv jeres elever et inspirerende møde med en 

naturvidenskabelig rollemodel. Besøget er gratis 
- I betaler blot oplægsholderens transport. 

Brug uge 39 som anledning 
til at arbejde med ‘motiverende 

undervisningspraksis’, fx i jeres 
fagteam, samtidig med at I skaber 
engagerende naturvidenskabelige 
oplevelser for og med jeres elever.

Alle skoler kan arrangere Naturvidenskabsfestival i uge 39, og I bestemmer selv, 
hvordan en festival skal stykkes sammen. Den kan vare en eller flere dage og 

involvere et eller flere klassetrin.

Brug festivalen til at styrke den naturfaglige kultur på skolen, til at 
udvikle jeres egen praksis eller som anledning til at arbejde 

sammen med lokale aktører. På naturvidenskabsfestival.dk 
finder I redskaber, som kan understøtte fagteamet 

i at lave festival med et formål.  

Testoteket.dk
På Testoteket finder I naturfaglige 

undersøgelser til alle fag og emner. I år har vi 
udviklet 24 undersøgelser særligt målrettet 
årets tema ‘Gådefulde verden’.

15. marts 2022
Festivalpuljen åbner for ansøgninger

6. og 7. april 2022 
Naturvidenskabsfestival på Big Bang

10. maj 2022
Deadline for ansøgninger til festivalpuljen
Tilmelding af ‘jeres arrangement’ åbner
Formidlingsordningen ‘Videnskaben på 

Besøg’ åbner

15. juni 2022
Puljeansøgere får svar

Uge 26
Undervisningsmateriale udgives

Uge 33
Undervisningskit fremsendes

1 september 2022
‘Videnskaben på besøg’ lukker 

Uge 39
Naturvidenskabsfestival 
afholdes
Årets festivalarrangør kåres

1. december 2022
Deadline for afrapportering 

Udbetaling af puljemidler
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