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Fakta om UNF Matematik Camp 2017

Tid: Lørdag d. 22. til lørdag d. 29 .juli

Sted: Lyngby Campus, 
 Danmarks Tekniske Universitet

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

Hvor mange: 55 deltagere.

Pris: 500 kr. inklusiv kost og logi. 

 UNF dækker transportudgifter over  
 200 kr. for danske deltagere.

Tilmelding: Online på unf.dk/matematik/tilmelding

Tilmeldingen åbner: Torsdag d. 15. januar

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 1. maj 

Deltagerkontakt: Anne-Kristine Haunsvig

E-mail: info@matematik.unf.dk

Adresse: UNF Danmark

 c/o H.C. Ørsted Instituttet

 Universitetsparken 5

 2100 København Ø

Hjemmeside: Matematik.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

SCIENCECAMP FOR
GYMNASIEELEVER

OM TAL, BEVISER OG
SPÆNDENDE ANVENDELSE

22. - 29. JULI SOMMEREN 2017
PÅ DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

UNFUNF
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 matematik eller er det i virkeligheden fysik, 
der er din store interesse? Kunne du tænke dig at udvikle et 
computerspil, opfinde fremtidens app, lege med lasere eller 
jonglere med langhåret matematik på universitetsniveau? Der er 
flere camps at vælge mellem, og Matematik 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.



Matematikkens verden er blevet studeret i tusindvis af år. Der fin-
des enorme mængder af matematiske problemstillinger, som alle 
har det til fælles, at det kræver en abstrakt og logisk tankegang i 
forsøget på at løse dem. De gamle grækere var vildt fascinerede 
af matematikken, og fascinationen er fortsat efter grækernes stor-
hedstid og hele vejen op til vores nutid, hvor der stadig ivrigt bliver 
forsket vidt og bredt i matematikkens verden.

Nogle har viet næsten hele deres liv til at arbejde med bestemte 
aspekter af matematikken. På Matematik Camp sætter vi blot én 
uge af til at dykke ned i dele af den store matematiske verden, 
men du får stadig rig mulighed for at beskæftige dig med nogle 
super fede aspekter inden for matematikken. Vi har et solidt team 
af matematikstuderende, som vil undervise dig i udvalgte emner, 
og sørge for at du kan følge med uanset din tidligere erfaring med 
matematik, imens fremragende forskere vil supplere op med spæn-
dende foredrag i løbet af ugen.

Ved siden af matematikken skal der dog også være plads til at 
hygge og more sig. I løbet af ugen vil forskellige sociale arran-
gementer være med til at skabe en fantastisk stemning, hvor alle 
kan føle sig tilpas. Campen er arrangeret af frivillige, som alle ved 
hvordan man skruer en fantastisk camp sammen. Vi frivillige har 
igennem årene fået utallige gode venner og bekendte på tidligere 
camps, og vi håber ligeledes det sker for dig.

Vi håber at se dig på Matematik Camp til sommer!
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KRYPTOPLOGI
Kryptologi, af græsk ”læren om hemmeligheder”, handler om at 
kunne opbevare og dele hemmeligheder, uden at afsløre dem. Det 
findes der mangle forskellige metoder til - vi vil se at ikke alle er 
lige sikre.
Vi mennesker har altid haft hemmeligheder at holde på - og forsøgt 
at få andres hemmeligheder at vide. En af de tidligste krypterings-
system blev brugt af Julius Cæsar tilbage før vores tidsregning. 
Det kan få store konsekvenser, hvis man ikke kan holde på hemme-
ligheder. Både på personligt plan, men også i det store billede. Da 
de allierede brød Enigma - tyskerens krypteringssystem, påvirkede 
det krigens gang markant.

Vi vil komme til at arbejde 
med flere forskellige kon-
krete algoritmer. Samtidig 
vil vi også lære forskellige 
teknikker til at bryde kryp-
teringssystem er. I forsøget 
på at bryde dem, kommer vi 
til at forstå deres styrker og 
svagheder. 

GRAFTEORI
Du kender sikkert mange eksempler på grafer uden at vide det. I 
bund og grund er en graf bare en samling af knuder og forbindelser 
mellem knuder. Man kan tænke på knuderne som mennesker, og 
på forbindelserne mellem dem som venskaber.
I grafteori studerer man alle systemer som kan beskrives med knu-
der og forbindelser. Det er selvfølgelig en simplificering af verden 
at stille det op som en graf, men historisk har denne simplificering 
ofte båret frugt.
Forløbet om grafteori kommer til at være anderledes opbygget end 
de andre forløb på Matematik Camp. Hvor målet med de andre for-
løb er at lære jer en masse ny 
viden, er målet her at lære jer 
en ny måde at tænke på. Vi 
håber at i vil lære at løse pro-
blemer kreativt, på samme 
måde som dem der i sin tid 
opfandt teorien.

Fagligt indhold
TALTEORI
Talteori er en gren af matematik-
ken som beskæftiger sig med de 
hele tal og deres fundamentale 
egenskaber. Især primtallene 
spiller en særlig stor rolle. Det er 
et vidt emne, og der er masser 
at gribe fat i!
Vi vil starte med at snakke om de helt basale ting indenfor talteo-
rien, som vi allerede lærte om i starten af folkeskolen: heriblandt 
delelighed, primtal og divisorer. Vi vil dog gå lidt dybere med dem, 
og bevise mange fundamentale men vigtige sætninger. 
Herfra vil vi bevæge os videre mod aritmetiske funktioner, perfekte 
tal og specielle typer af primtal, og på denne rejse vil vi komme frem 
til nogle måske uventede sammenhænge. Til sidst vil vi komme lidt 
ind på Riemanns zetafunktion, som har interesseret forskere verden 
over, og hvilken rolle denne ”simple” funktion spiller i det store hele. 
Teorien om Riemanns zetafunktion er dog bestemt ikke simpel, og 
vi vil klart kunne se samspillet mellem talteorien og andre grene af 
matematikken.

TOPOLOGI OG GEOMETRI
I dag ved vi, at jorden er rund, så for os er det en selvfølgelighed, 
at man kan fortsætte ligeud på overfladen af Jorden og nå tilbage 

til det samme sted igen. Til 
gengæld er det måske knap så 
naturligt for os, at forestille os, 
at én af de planeter vi kan se 
på himlen faktisk er Jorden selv. 
En anden ting, vi tager for givet 
er, at der selvfølgelig er forskel 
på højre og venstre. Indenfor 
matematikken kan man konstru-

ere rum, hvor man ved at se lang nok “frem” faktisk kan se sig selv, 
og hvor det ikke giver mening at tale om højre og venstre. Topologi 
og geometri er de grene af matematikken, hvor man studerer for-
skellige slags rum og figurer, og de spørgsmål dette leder til. 
I dette forløb vil vi konstruere forskellige figurer og undersøge deres 
egenskaber for at se hvor mærkeligt de kan opføre sig. Vi vil se, 
hvor underligt alting bliver, når vi ikke længere kan tage vores erfa-
ringer fra verdenen omkring os for givet.
 

Velkommen til 
Matematik Camp 2017

Henrik Kristensen og Mads Frimann

Koordinatorteamet 
UNF Matematik camp 2017


