
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening arbejder for udbredelsen 
af naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) er en frivillig forening, der siden 1944 
har haft til formål at fremme kendskabet til, og interessen for, naturvidenskab og teknologi. 
Vi ønsker at dele vores fascination af livet og universet og skabe begejstring, der giver de 
unge lyst til selv at udforske og søge mere viden.

Aktiviteterne i UNF
Vi arrangerer hvert år mellem 140 og 150 arrangementer over hele landet, med over 9.000 
deltagere – primært børn og unge. Arrangementerne består af en bred og varieret vifte af 
aktivitetsformer som eksempelvis spændende konferencer, Science show, foredrag, 
studiebesøg til virksomheder og hands-on workshops.

Vores aktiviteter er med til at give de unge en forståelse for den verden de er en del af, og 
flere unge får via deltagelse i vores aktiviteter lyst til at søge ind på de naturvidenskabelige 
og tekniske uddannelser - og dermed kan Danmark også i fremtiden være med til at finde 
innovative løsninger på verdens problemstillinger. Vores aktiviteter udgør et supplement til 
nutidens undervisning, idet vi er i stand til at formidle den nyeste viden, hvilket der ofte 
ikke er mulighed for, eller ressourcer til, i folkeskolen og på de gymnasiale uddannelser. 
UNF er dermed i stand til på en anderledes måde at stimulere og engagere børn og unge 
til at opnå forståelse og indsigt, og fremme deres lyst til at udforske verdenen.

En forening med frivillige kræfter
Aktiviteterne planlægges af omkring 350 unge engagerede frivillige, primært studerende, 
der alle brænder for at videregive deres egen glæde og begejstring ved naturvidenskab. 
Værdien af vores aktiviteter er dermed betydeligt højere, end de omkostninger, der er 
forbundet med afholdelsen.

Målgruppen
Målgruppen er først og fremmest elever fra de gymnasiale uddannelser, hvor mange 
lærere inddrager foredragene som et ekstra perspektiv til undervisningen. I de senere år er 
vi ligeledes begyndt at lave arrangementer for 7.-10. klasse, hvor niveauet er tilpasset, og 
hvor formidlerne gennemsnitligt er yngre.


