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Verdens sejeste sommerferie!
UNF ScienceCamps er tilbage for 16. år i træk med et suve-
rænt socialt og fantastisk fagligt indhold. Forestil dig at tilbringe 
en uforglemmelig uge sammen med 40-50 andre gymnasie-
elever, der ligesom dig kan lide at fordybe sig i et fascinerende 
fagområde! Det er lige netop hvad du kan opleve på en UNF 
ScienceCamp.

Din favorit-camp

Brænder du for fysik eller er det i virkeligheden matematik, der 
er din store interesse? Kunne du tænke dig at udvikle et compu-
terspil, opfinde fremtidens app, lege med lasere eller jonglere 
med langhåret matematik på universitetsniveau? Der er flere 
camps at vælge mellem, og Fysik Camp er blot en af dem. Find 
din favorit på www.unf.dk/sciencecamps

Aktiviteterne

Glæd dig til et varieret program med besøg på forskellige virk-
somheder og forskningsinstitutioner, forelæsninger, spændende 
laboratorieforsøg og et væld af sociale aktiviteter. Sommersko-
lerne henvender sig til alle unge på gymnasiale uddannelser, og 
vi er ligeglade med dine karakterer – det eneste du skal bruge 
er din interesse for naturvidenskab og en uge af din sommer-
ferie!

Om arrangørerne

UNF har med stor succes afholdt sommerskoler for gymna-
sieelever og indimellem folkeskoleelever gennem 16 år. Vi 
arrangerer sommerskolerne i samarbejde med en lang række 
universiteter, fonde og virksomheder i hele landet. Den uhørt 
lave pris for at deltage ligger derfor på 500 kr., som dækker 
kost og logi for hele ugen.

Fakta om UNF Fysik Camp 2017

Tid: Lørdag d. 16. til lørdag d. 22 .juli

Sted: Institut for Fysik og Astronomi,  
                                 Aarhus Universitet

Hvem kan deltage: Alle unge med interesse indenfor fysik i       
                                 færd med en gymnasial uddannelse.

Hvor mange: 44 deltagere.

Pris: 500 kr. inklusiv kost og logi. 

 UNF dækker transportudgifter over  
 200 kr. for danske deltagere.

Tilmelding: Online på unf.dk/fysik/tilmelding

Tilmeldingen åbner: Torsdag d. 15. Januar

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 1. maj 

Deltagerkontakt: Katharina Bramsing Bach

E-mail: deltagerkontakt@fysik.unf.dk

Adresse: UNF Danmark

 c/o H.C. Ørsted Instituttet

 Universitetsparken 5

 2100 København Ø

Hjemmeside: fysik.unf.dk
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Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) arbejder på at 
udbrede interessen for, og viden om, naturvidenskab og teknologi, 
især blandt unge. UNF har lokalafdelinger i de større universitetsbyer, 
og de fleste medlemmer er unge på en gymnasial uddannelse. For-
eningen arrangerer bl.a. foredrag, studiebesøg og sommerskoler. Alle 
aktiviteterne arrangeres af frivillige, primært universitetsstuderende.
HKH Kronprinsesse Mary er protektor for UNF.
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SCIENCECAMPS

En spændende uge for 
gymnasieelever med fysik og 

fantastisk sammenhold

16. Juli - 22. Juli 2017 på
Institut for Fysik og Astronomi,

Aarhus Universitet

UNFUNF

Billede: ESO/José Francisco Salgado (josefrancisco.org)



Med opdagelsen af tyngdebølger her i vinteren 2016 er det blevet 
klarere, at fysik er blevet mere relevant end nogensinde før. Opda-
gelsen af tyngdebølger var det endelige bevis på, at Einstein havde 
ret med sin generelle relativitetsteori. Derudover er opdagelsen 
også interessant, da den viser, at der er ting i verden, som vi stadig 
ikke forstår.

Fysikken forklarer de mindste dele i verden med standardmodellen, 
men det beskriver også de største objekters opførsel med den ge-
nerelle relativitetsteori. Det er vanskeligt at dække det allermindste 
og det allerstørste, og kun fysikken formår at kunne dette.

For fremtiden vil det næste store spørgsmål indenfor fysikken for-
mentligt blive; hvordan kombinerer man disse to ting? Om svaret 
ligger indenfor strengteorien, kvantefeltteori eller noget helt andet 
er umuligt at spå, men en ting sikker: Fysikken formår at forblive 
relevant.

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) afholder i år 
sin femte sommerskole i uge 29. Sommerskolen er for unge med 
interesse for fysik. Alle kan komme med, uanset baggrund og fag-
ligt niveau. Unge kan frit møde ligesindede fra hele landet med de 
samme interesser som dem selv. Med et spækket fagligt program 
kan alle lære nyt, men det sociale bliver ikke glemt.

Målet med Fysik Camp 2017 er, at vi vil skabe den fantastiske ople-
velse for alle. Vi vil arbejde på, at alle bliver klogere og lærer noget 
nyt og sejt fysik. Vores undervisere er universitetsstuderende og 
har en faglig viden, der kan udfordre selv den mest intelligente 
gymnasieelev.

Jeg håber, at vi ses til campen.
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Rasmus Rahbek Østergaard
Koordinator, UNF Fysik Camp 2017

Fagligt indhold
Fysik Camp 2017 byder på et spændende fagligt program med 
mange forskellige emner inden for fysikkens verden. Undervisnin-
gen vil både være teoretisk og praktisk orienteret, og altid med 
fokus på hvordan fysik spiller en fundamental rolle i vores forståelse 
af verden. Campen har intet mindre end 6 emner på det faglige 
program, heraf 2 hovedemner og 4 valgemner, så der er noget for 
enhver smag. I år har vi valgt de to hovedemner:

Astrofysik
I gymnasiet lærer man om klassisk mekanik ud fra Newtons love. 
Med astrofysik kan vi undersøge og beskrive verdensrummet lige 
fra exoplanteter, der kredser rundt andre stjerner, til universets fød-
sel og død. Med astronomiske måleapparater og metoder kan vi få 
fascinerende billeder og informationer af indholdet i vores univers. 
Med teleskoper kan vi bl.a. observe Mælkevejen, men også andre 
galakser, og vi kan se virkningen af Einsteins relativitetsteori, hvor 
lys bliver bøjet om tunge objekter. Dette er blot nogle af de ting vi 
vil beskæftige os med under Astrofysik.

Laserfysik
Laseren er et utrolig nyttigt redskab i den eksperimentelle verden 
og vi skal lære, hvordan vi laver laserlys og hvorfor dens egenska-
ber er så fantastiske. Laserlys bruges bl.a til nedkøling af atomer, 
når man undersøger kvantemekaniske systemer og fænomener, 
som bl.a. Bose-Einstein kondensater. 
I vil komme på besøg i nogle af laboratorierne på Aarhus Univer-
sitet, hvor laserfysik og specielt laserkøling spiller en stor rolle i 
forskningen.

Velkommen til 
Fysik Camp 2017

...og meget andet
Fysikken har mange grene, og derfor får I også mulighed for at 
fordybe jer i valgemner som elektrodynamik og bølger, relativi-
tetsteori, kerne-partikel fysik og rotationel mekanik. Læs mere om 
disse på hjemmesiden.

Socialt program
Ud over det faglige har vi planlagt er propfyldt socialt program. 
Det skal hjælpe dig, som deltager, med at lære en masse andre 
unge, der alle har samme interesse som dig, at kende. En stor del 
af Fysik Camp oplevelsen er netop, at man er sammen med en 
masse unge, både deltagere og arrangører, hvor alle synes at fysik 
er super spændende.
Vi sørger for, at alle hele tiden har noget at give sig til, så det bliver 
et brag af en uge. På en typisk dag vil der være fælles morgen-
vækning, undervisning midt på dagen, og sociale aktiviteter om 
aftenen. Derudover er der også plads til fritid og hygge med de 
andre deltagere, og alle måltider er fælles. Ugen slutter med en 
kanon temafest, så husk dit kostume!


