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BIG BANG er Danmarks 
største naturfagskonference 
og -messe. Den er for alle, der 
underviser, formidler eller forsker 
inden for det naturvidenskabelige 
felt – både i grundskolen, på 
ungdomsuddannelserne og på de 
videregående uddannelser. 

Hvad rør sig lige nu inden for 
naturvidenskab? Vær med til Danmarks 
største naturfagskonference, og få 
masser af inspiration gennem et væld 
af spændende oplæg, workshops, 
paneldebatter, aktuelle keynote-
speakers og fremvisning af det nyeste 
grej til undervisningen på messen. Og 
så er der selvfølgelig mulighed for at 
netværke med kolleger fra hele landet. 

Big Bang-konferencen afholdes onsdag 
d. 22. og torsdag d. 23. marts 2023 i 
Odense Congress Center.  

bigbangkonferencen.dk

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0826



SPOR 1

DIDAKTISK FORSKNING  
FOR PRAKSIS

Hvad er den nyeste viden om, hvad der 
virker i og omkring undervisningen? 
Her kan du få input til din undervisning 
fra dansk og international fagdidaktisk 
forskning. De forskningsbaserede 
oplæg og workshops er målrettet 
undervisere i grundskolen og på 
ungdomsuddannelserne. Oplæggene 
lægger op til refleksion og diskussion.

Arrangør

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  n at u r fag e n e s  d i d a k t i k



SPOR 2

NATURVIDENSKABSFESTIVAL

På spor 2 får du inspiration til, hvordan 
du kan bruge Naturvidenskabsfestival 
som et udviklingslaboratorium, hvor 
du og dit team udvikler jeres praksis 
sammen, eller hvordan I med festivalen 
kan være med til at styrke naturfaglige 
kulturer på skolen eller i kommunen. 

Gennem hands-on workshops og 
inspirerende oplæg præsenterer vi dig 
for aktiviteter og undervisningsforløb, 
der tager udgangspunkt i årets tema, 
som du kan bruge, når I planlægger 
jeres egen Naturvidenskabsfestival i 
uge 39. Læs mere om årets tema på 
naturvidenskabsfestival.dk

Arrangør



SPOR 3

BÆREDYGTIGHED I 
UNDERVISNINGEN

Friluftsrådet og tidsskriftet MONA sætter 
fokus på bæredygtighedsdidaktik i 
grundskolen og gymnasiet. Hvordan 
kan du arbejde med grøn omstilling af 
din skole og i din undervisning? Hvad 
er eller bør være naturfagenes bidrag 
til elevernes forståelse af bæredygtig 
udvikling og grøn omstilling? Hvilken 
rolle spiller faglig viden ift. at reducere 
klimaangst og udvikle elevernes 
handlekompetence?

Bliv inspireret til at få bæredygtighed 
ind i din undervisning og vær med 
til at diskutere, hvordan vi udvikler 
elevernes viden, handlekompetence og 
engagement i den grønne omstilling.

Arrangører



SPOR 4

ALLE SKAL MOTIVERES 
– OGSÅ TALENTERNE

Udfordringer til de dygtige elever er 
vigtigt for, at de trives, men hvordan får 
man undervisningsdifferentiering ind i 
den daglige undervisning? Hvilke tilbud 
og materialer ligger der til undervisning 
af de talentfulde elever med interesse 
for naturvidenskab?

På Talentsporet ser vi på praksis-
erfaringer fra undervisningen ude 
på skolerne og fra eksterne tilbud. 
Vi sætter fokus på, hvordan du i den 
daglige undervisning kan motivere og 
stimulere de fagligt stærke elever.

Arrangør



SPOR 5

NATURFAG I NATUREN

Kom med udenfor på dette spor, hvor 
Friluftsrådet inspirerer til, at læring i 
naturfag og science naturligvis også 
bør foregå udendørs. Du får opdateret 
din viden om udeskole i teori og praksis 
fra andre lærere, fra forskningen 
og fra eksterne læringsmiljøer. 
Naturen er oplagt som ramme for 
udeaktiviteter i naturfagene – hvad 
enten det er enkeltstående aktiviteter 
eller som ramme for udeskole, hvor 
undervisningen flytter ud i de nære 
omgivelser året rundt. Udenfor oplever 
vi med alle vores sanser. Vi hører, ser, 
lugter, føler, smager, bevæger os og 
balancerer. Det giver nye indtryk og 
perspektiver, som forstærker læringen.

Arrangør



SPOR 6

ENGINEERING OG  
TEKNOLOGI

Hvordan arbejder du med engineering 
og teknologi i naturfagsundervisningen? 
Få præsenteret konkrete 
engineeringforløb, der styrker 
elevernes evner til problemløsning og 
motiverer dem til selv at opsøge viden. 
På workshops kan du arbejde med 
at inddrage forskellige teknologier i 
naturfagsundervisningen – eksempelvis 
gennem engineering, hvor der arbejdes 
med praktiske løsninger på praktiske 
problemstillinger.

Arrangører



SPOR 7

SAMARBEJDE OG  
OVERGANGE I NATURFAG OG 
MATEMATIK

På dette spor inviteres du bl.a. 
til at diskutere samarbejde og 
overgange i og mellem naturfags- og 
matematikundervisningen. Der vil 
blive præsenteret nyere fagdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde 
på området, være inspiration til 
samarbejde om undervisningen, bl.a. 
’underviser til underviser’-inspiration, 
åben skole-samarbejder, inklusion i 
matematik og de naturvidenskabelige 
fag, tværfagligt samarbejde samt 
samarbejde mellem uformelle og 
formelle læringsmiljøer. 

Arrangør Samarbejdspartner



SPOR 8

NY NATURVIDENSKAB

Bliv præsenteret for ny forskning fra 
hele det naturvidenskabelige område. 
Du får faglig forkælelse i form af 
inspirerende foredrag med engagerede 
eksperter fra mange forskellige 
fag og forskningsfelter. Få indsigt i 
forskningsprocesser og ny viden med 
relevans for naturfagene.

Arrangør



SPOR 9

UNDERSØGELSESBASERET 
UNDERVISNING I PRAKSIS 

Undersøgelsesbaserede 
undervisningsformer rummer et 
stærkt potentiale for at motivere 
eleverne og for at vise elementer 
af naturvidenskabelig praksis, 
men undervisere oplever en række 
forskelligartede barrierer i arbejdet 
med undersøgelsesbaserede metoder. 
På dette spor kan du blive inspireret 
af og sparre med undervisere og 
udviklere af undervisning med afsæt 
i konkrete undervisningsforløb for 
grundskoler og gymnasier. 

Arrangør



SPOR 10

NATURFAGENE I 
VIRKSOMHEDER

Hvilke muligheder giver det at inddrage 
en virksomhed i undervisningen? 
Hvordan gør du det bedst? Få 
inspiration til konkrete forløb, der gør 
det nemt at arbejde med en virksomhed 
i din undervisning. Virksomhederne står 
til rådighed med deres medarbejdere, 
teknologier og faglige praksis. Når 
du samarbejder med en virksomhed, 
perspektiverer du naturfagene til 
verden uden for skolen. Du gør 
undervisningen mere praksisfaglig, og 
eleverne får en større forståelse for 
naturfagenes anvendelse. Vær med, når 
vi på dette spor diskuterer og afprøver 
udfordringer og løsninger i forhold til 
skole-virksomhedssamarbejde.

Arrangør



SPOR 11

NATURFAG I EKSTERNE 
LÆRINGSMILJØER

I de eksterne læringsmiljøer bliver 
naturfagsundervisning sanselig, praktisk, 
undersøgelses- og oplevelsesbaseret 
og tager udgangspunkt i autentiske 
problemstillinger. På dette spor 
får du inspiration til at inddrage og 
bruge eksterne læringsmiljøer, men 
også ideer til at kvalificere egen 
naturfagsundervisning fra eksterne 
læringsmiljøer. På sporet faciliterer 
vi en række faglige samtaler på 
tværs af institutioner, og gennem 
praktiske workshops går vi tæt på 
metoder, aktiviteter og forløb, der 
åbner for koblinger mellem skole 
og eksterne læringsmiljøer i en 
naturfagssammenhæng.

Arrangør



VIL DU VÆRE  
OPLÆGSHOLDER 
ELLER HOLDE EN 
WORKSHOP?
Har du lyst til at formidle et oplæg med 
efterfølgende debat? Har du forskning, 
projektresultater eller erfaringer fra din 
skole eller organisation, som du brænder 
for at dele videre? Eller kunne du tænke 
dig at afholde en workshop?

Fra d. 15. august 2022 kan du søge om 
at få dit oplæg, workshop eller panelde-
bat med på Big Bang-konferencen 2023. 
Det gør du ved at udfylde formularen på 
bigbangkonferencen.dk/oplaegsholder. 
Når din ansøgning er vurderet af vores 
arrangør-komite, vender vi tilbage til dig. 
Husk: Alle bidrag skal tage udgangspunkt 
i et af de elleve spor. 

Deadline for ansøgning om at blive 

oplægsholder er 30. september 2022. 
Vi vurderer kun de bidrag, der indsendes 
inden deadline.
 
bigbangkonferencen.dk/oplaegsholder



PRAKTISK 
Tilmelding og pris
Tilmelding for deltagere åbner 
d. 1. december 2022. Find mere 
information om priser og tilmelding på 
bigbangkonferencen.dk.

Messestand
Salget af messestande åbner d. 
1. december 2022. Køb din stand 
her: bigbangkonferencen.dk/bliv-
messeudstiller.

Værksted
Har du ideer til spændende hands-on 
aktiviteter? Så ansøg om at få et værksted 
i messeområdet. Et værksted må ikke 
have et kommercielt sigte, og det er 
et krav, at der foregår interagerende 
aktiviteter for deltagerne. Fra d. 15. 
august 2022 kan du søge om at få et 
værksted på bigbangkonferencen.dk/
vaerksted. Deadline er d. 1. november 
2022.

Program 
Det fulde program for Big Bang-
konferencen offentliggøres d. 1. december 
2022 på bigbangkonferencen.dk. 



ARRANGERES AF

STØTTES AF

kø b e n h av n s  u n i ve r s i t e t
i n s t i t u t  f o r  n at u r fag e n e s  d i d a k t i k




