
SOMMERCAMP 



Med 161 deltagere var der lagt op til en 

spændende og ikke mindst solrig som-

mercamp på Herning Gymnasium i den første 

uge af juli 2019. Sommercampen var arrangeret 

i et tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet, 

adskillige virksomheder, ATU Model United 

Nations og ATU | Midt. Formålet med ATU | Midts 

sommercamp er at skabe en uge med intens faglig 

fordybelse og sociale aktiviteter, som kan og vil 

danne et stærkt fagligt og deraf socialt fundament 

for resten af ATU’ernes forløb på ATU | Midt. 

Forventningerne var høje hos nogle og håbefulde 

for andre. Ville der blive skabt nye venskaber; 

ville der være noget på programmet, der kunne 

udfordre fagligheden; og hvordan ville det være at 

tilbringe fem dage med så mange mennesker?

 



Klædt på til at kunne sætte sig i diplomatens sted
Efter en velkomst til sommercampen, startede ugens 
program søndag middag med en udenrigspolitisk 
analyse ved ph.d-studerende Jonas Gejl Pedersen, 
Cand.Soc i Samfundsfag og Historie fra Aarhus Uni-
versitet. Med afsæt i blandt andet den russiske militære 
intervention i Ukraine, USA’s invadering i Irak i 2003 
og i spørgsmålet om, hvorfor verdens stater har så 
svært ved, at finde fælles løsninger på verdens kli-
maproblemer, blev ATU’erne introduceret for uden-
rigspolitiske teorier og metoder med det formål at 
kunne undersøge og vurdere staters udenrigspolitiske 
ambitioner, beslutningsprocesser og adfærd i og uden 
for internationalt samarbejde med andre stater. 

Oplægget gav ATU’erne et fundament for de FN-for-
handlinger, der senere på ugen blev simuleret for 
dem, hvor ATU’erne selv skulle prøve kræfter med at 
sidde i diplomaternes stole og debattere og forhandle 
sig frem til internationale fælles løsninger på klima-
udfordringer. Det fungerede som en øjenåbner og et 
spændende indblik i, hvad stater “vil”, “beslutter” og 
“gør” inden for den udenrigspolitiske scene: “Det var 
spændende at høre om, hvilke faktorer som spiller ind, 
når hver enkelt stat tager beslutninger om strategier. 
Det spillede godt ind som forberedelse til ATU MUN,” 
udtaler én af ATU’erne. 

Haunted house workshop
Søndag aften bød på Haunted House Workshop, der 
var arrangeret af Dystopia Entertainment. Efter et ind-
ledende oplæg ved Architect of Fear Jonas Bøgh om, 
hvordan horror påvirker hjernen både neurologisk 
og psykologisk, og om hvordan netop den viden kan 
anvendes, når der skal opbygges succesfulde horrorfor-
tællinger og -oplevelser, skulle ATU’erne i grupper både 
designe, klargøre og afvikle et såkaldt haunted house, 
der er et spøgelseshus baseret på interaktivt totalteater.

Efter kun få timers stærkt samarbejde havde ATU’erne 
fundet på historier, lavet ruter, dekoreret rum og opsat 
lyd og lys, instrueret skuespillere, iklædt sig kostumer 
og påført sig skrækindjagende make-up, og ATU’erne 
kunne nu bevæge sig rundt og opleve hinandens 
haunted houses. “Det var fantastisk at opleve et sådan 
optimistisk og velfungerende samarbejde og det bånd, 
det skabte blandt os så hurtigt. Det fungerede rigtig godt 
takket være alles engagement og positive indstilling.”

Workshoppen handlede allermindst om gys og gru, og 
i langt højere grad om samarbejde og indbyrdes tillid. 
Som en ATU’er udtrykker det: “Nu er jeg egentlig ikke 
selv en super stor fan af gys, men jeg synes det var en 
rigtig god måde, hvorpå vi skabte et fællesskab gennem 
leg og et fælles mål.” Desuden skulle workshoppen 
senere hen vise sig at være et konkret og praktisk indblik 
i horror, som på sommercampens sidste dag blev teore-
tiseret af Mathias Clasen fra humaniora, Aarhus Uni-
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versitet, som i sin forskning samarbejder med Dystopia 
Entertainment.

For ATU’erne var workshoppen en god start på som-
mercampen: “Jeg kunne ikke have forestillet mig en 
bedre måde at starte campen ud på – jeg kom i en 
gruppe, hvor jeg kun kendte én, og selvom dem, jeg var 
i gruppe med, ikke blev dem, jeg snakkede mest med på 
campen, så følte jeg alligevel, at de var kendte ansigter, 
som jeg kunne gå hen til for at spørge om hjælp eller 
hygge med til enhver tid”. 

Ekskursioner til regionens virksomheder
Mandag og tirsdag skulle ATU’erne henholdsvis på 
udvalgte ekskursioner til forskellige virksomheder i 
regionen den ene dag og prøve kræfter med en simuleret 
FN klimakonference i samarbejde med ATUMUN, der 
består af ATU’ere og ATU-alumner med særlig interesse 
for og erfaring med MUN, den anden.
Der var på ATU-sommercampen planlagt fire for-
skellige ekskursioner til virksomheder inden for for-
skellige brancher. ATU’erne havde på forhånd meldt sig 
til ekskursionerne, som var tilrettelagt således, at de 
mødte ATU’ernes faglige interesse. 

I beskrivelserne af ekskursionerne var der blevet lagt 
vægt på studieretningerne, som de enkelte ekskursioner 
var særligt rettet mod. Det betød, at ATU’erne i høj grad 
fik udfordringer, som modsvarede deres faglige ståsted 
på ekskursionerne.

Udover at ekskursionerne til regionens virksomheder 
giver inspiration til studievalg og senere hen til kar-
rierevalg, giver de også et fantastisk godt indblik i, 
hvordan den akademisk tilegnede viden finder sin 
anvendelse i praksis. “Det var virkelig spændende at 
være derude og opdage, hvor mange forskellige uddan-
nelsesmuligheder der egentligt findes. På VELUX var 
der jo alt fra fabriksmedarbejdere til designere til kokke 
– det var virkelig inspirerende at opleve arbejdspladsen 
som et lille minisamfund,” skriver en ATU’er. 

De fire ekskursioner bredte sig over et stort fagligt 
spektrum inden for blandt andet handel og økonomi, 
bio- og fødevareteknologi, vinduesproduktion, iværk-
sætteri og virksomhedsfilosofi.

Med fokus på aspekter ved ‘Opstart, bæredygtig 
økonomi og personalepolitik’ besøgte ATU’erne tre 
forskellige virksomheder (NuPark, Vestjysk Bank og 
Creative Company) og hørte om, hvordan de hver især 
orienterer sig i både det lokale og globale marked, og 
om hvilke udfordringer de står over for i fremtiden. 
Hos NuPark mødte ATU’erne tre iværksættere, og ind-
blikket i opstartmiljøet fik flere af ATU’erne til at lege 
med tanken om at starte egen virksomhed i fremtiden: 
“De foredrag, som Nupark havde, var inspirerende og 
inspirerede både mine venner og mig selv til at overveje, 
hvilke idéer vi kunne iværksætte.” Hos Vestjysk Bank og 
Creative Company fik ATU’erne indblik i henholdsvis 
bæredygtig økonomi og bæredygtig personalepolitik. En 
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ATU’er skriver i den forbindelse: “Turen var super inte-
ressant og relevant, og vi fik indblik i andre former for 
bæredygtighed i samfundet end blot de mest omtalte, 
naturvidenskabelige tilgange til bæredygtighed.”

På ekskursionen ‘Kan fisk være nøglen til verdens 
fremtidige fødevarebehov?’ blev ATU’erne indført i det 
meget omkostningstunge fiskerierhverv. Det danske 
firma BioMar, der har specialiseret sig i at producere 
fiskefoder på bæredygtig vis gennem metoder, som på 
samme tid er mindre forurenende og mere omkost-
ningsbevidst gav et dybdegående indblik i virksomheden. 
Få vidste, at ét kilo foder giver ét kilo fisk: “Det var 
ret interessant at høre om, hvordan fisk kunne være 
løsningen på verdens fødevareproblemer”. ATU’erne fik 
også indblik i den løbende forskning og udvikling og i 
den konkrete produktion af BioMars produkter: “Det 
var spændende at høre, hvor meget man kan styre bio-
logiske processer og slutprodukt blot med fiskefoder.”

På ekskursionen ‘Indoor generation – Let Nature Back 
Into Your Home’ fik ATU’erne indsigt i VELUXs arbejde 
med bæredygtighedsstrategi. ATU’erne kom på eks-
kursionen helt tæt på ingeniørernes arbejde med pro-
duktudvikling, og i produktionslokalerne blev flere 
ATU’ere klar over, hvor meget det kræver, at producere 
og designe produkter: “Det kræver forbløffende meget 
at lave et vindue, og VELUX gør sig forbløffende mange 
tanker om bæredygtighed.”

På ekskursionen ‘Opstart, biler og lydsystemer’ besøgte 
ATU’erne først det unikke co-working space, Sound Hub 
Denmark, hvor de mødte iværksættere, der var i færd 
med at starte deres egen virksomhed. Derefter gik turen 
til Harmann, hvor ATU’erne fik et indblik i relevante 
overvejelser i forbindelse med virksomhedsdrift, 
opstart, risici og succeskriterier. En ATU’er under-
streger, at det var “fedt at se en virksomhed (Sound Hub) 
som ikke er fuldt udviklet, men derimod i gang med en 
kæmpe udvidelse,” og fortsætter: “Harmann var super 
nørdet, og jeg elskede det. Fedt at se, hvordan en masse 
specialister inden for meget snævre områder kan blive 
assimileret i et virksomhedsmiljø, der trækker på det 
bedste fra alle.”

Gennemgående for alle ekskursionerne var, at der blev 
givet konkrete eksempler på, hvordan faglige interesser 
kan udmønte sig i konkrete beskæftigelsesmuligheder. 
En ATU’er skriver i forbindelse med ekskursionen til 
VELUX: “Jeg har i forvejen haft tanker om at uddanne 
mig inden for design, og besøget åbnede mine øjne for, at 
jeg også muligvis kunne arbejde for VELUX i fremtiden.”
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Model United Nations Climate Conference (MUNCC)
ATU’erne havde på forhånd forberedt sig grundigt til 
simulering af en Klimakonference i FN-regi, som blev 
gennemspillet i alt 6 gange på sommercampen, så 
alle ATU’ere kunne prøve kræfter med internationale 
forhandlinger. 

Igen I år var det ATU’ere og ATU-alumner med særlig 
interesse for og erfaring med MUN fra forhandlinger 
i både Danmark og udlandet, der stod for afviklingen 
af MUN-forhandlingerne. ATU’erne var blevet opdelt 
i lande, og de havde alle læst op på viden om deres 
respektive lande, så de kunne agere som det givne land 
i forhandlinger om en klimaaftale i FN-regi. Øvelsen 
krævede strategisk og politisk forståelse for at kunne 
få sit eget lands interesse i spil i forhandlingerne. 
ATU’erne fik gennem en hel dag med både formelle 
og uformelle internationale forhandlinger indsigt i et 
komplekst politisk apparat, hvor forhandlinger både 
foregår i konferencerummet, men i høj grad også på 
gangarealerne og under pauserne. En ATU’er beskriver, 
at det var “super lærerigt og rigtigt fedt at prøve at kaste 
sig ud i politik på den måde og forstå på egen krop, hvor 
kompliceret det egentligt er”. For ATU’erne var for-
handlingerne på flere måder en øjenåbner. Som en 
ATU’er skriver: “Jeg fik et rigtig godt indblik i, hvordan 
lande  som USA spiller en altafgørende rolle i klima-
aftaler, og hvor frustrerende det kan være at skulle gå 
på kompromis med dem. På den måde fungerede MUN 
som en fantastisk simulering af virkeligheden.”

Sportsturnering
Mandag aften havde sommercampens tutorer – ATU’ere 
der selv har været på sommercamp tidligere år –  arran-
geret en turnering, hvor ATU’erne i deres tutorgrupper 
konkurrerede i disciplinerne rundbold, fodbold, hockey, 
basket, høvdingebold, beachvolley og ultimate.

ATU’erne oplevede, at turneringen var med til at 
opbygge fællesskabet og gav anledning til samtaler på 
resten af sommercampen. En ATU’er skriver blandt 
andet, at det var “virkelig hyggeligt, godt til at binde os 
i gruppen sammen og sjovt bagefter at kunne snakke 
med alle de andre, fordi man havde ”kæmpet” mod dem 
i et eller andet.”

Bæredygtighedsworkshops 
Onsdagen bød på i alt fem forskellige workshops arran-
geret i samarbejde med Aarhus Universitet, hvor der for 
alvor blev sat fokus på begrebet ’bæredygtighed’ ud fra 
forskellige forskningstilgange. Dagen startede  med en 
introduktionsforelæsning, hvor lektor i retorik, Esben 
Bjerggaard Nielsen, gav en fælles forståelse af, hvad det 
der tales om, når der tales om klima og bæredygtighed. 
ATU’erne havde herefter valgt sig ind på to workshops, 
hvor de blev præsenteret for noget af den forskning, 
der finder sted på fire af Aarhus Universitets fakulteter 
– det samfundsvidenskabelige, det humanistiske, det 
naturvidenskabelige og det  ingeniørviden-
skabelige.
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Blandt andet kunne ATU’erne blive klogere på rene tek-
nologier, der gør det muligt for vores samfund at produ-
cere, transportere, forbruge og udvikle på bæredygtig 
vis. Andre ATU’ere kunne få indsigt i  plastikkens anven-
delsesmuligheder på godt og ondt, udfordringer ved 
at arbejde med bæredygtighed fra et virksomhedsper-
spektiv, lov og retfærdighed i forhold til bæredygtighed, 
og viden om, hvordan man med den humanistiske 
metode kan arbejde med bæredygtighed. Generelt 
fandt ATU’erne dagens workshops yderst interessante: 
”Dagen gav et godt indblik i bæredygtighed, og det 
åbnede mine øjne for, hvad bæredygtighed er, og at der 
er meget mere end klimaet”.

Efter de forskellige workshops fik ATU’erne et eksempel 
på en bæredygtig start-up virksomhed, Pesitho, der 
inddrager studerende og deres kompetencer fra Aarhus 
Universitet i deres arbejde. Administrerende direktør, 
Thorben Nielsen, gav ATU’erne indsigt i, hvordan 
Pesitho tager udgangspunkt i flere af FN’s 17 verdensmål 
i arbejdet med at udvikle ECOCOA, der en kompakt, 
separat universalenhed til hjemmet, der består af en 
elektrisk base, som indeholder en solcelledrevet bat-
teribank og en velisoleret gryde, der kan holde maden 
varm i timevis. Pesitho leverer blandt andet ECOCOA til 
flygtningelejre i Uganda og til landsbyer i Myanmar. 

Som afslutning på Aarhus Universitets bæredygtig-
hedsdag på sommercampen fik ATU’erne mulighed for 
at få indsigt i og drøfte Aarhus Universitets bæredyg-

tighedstrategi universitetsdirektør Arnold Boon. Dis-
kussionen gik blandt andet på, om Aarhus Universitet 
kan opfordre studerende til at cykle eller tage offentlige 
transportmidler til studiet, ligesom kommende stu-
derende har forventninger til Aarhus Universitets 
bæredygtighed, om genbrugspapir, elsparepærer etc., 
som universitetet forsøger at leve op til – en diskussion, 
der satte overvejelser i gang blandt ATU’erne, men som 
også delte vandene i forhold til institutioners versus 
individets ansvar i forhold til bæredygtighed.

Afslutningsaften
Onsdag aften stod i samværets, fællesskabets og festens 
tegn. ATU’erne samarbejdet om at planlægge, forberede 
og gøre sig umage med at lave en god fest for hinanden. 
Bordpyntningsgrupper havde lavet gennemførte temaer 
– der var både studentergilde, gys, fødselsdag og regn-
skov på bordene under den ekstra gode middag. Musik-
gruppen havde stillet anlæg op og lavet playliste, 
bandgruppen havde øvet et par numre, underhold-
ningsgruppen havde planlagt festlige indslag i løbet af 
aftenen, og det hele blev skudt i gang med flotte vel-
komstdrinks fra velkomstdrinksgruppen. “Der var 
sjove aktiviteter, flot dekoration og man kunne godt 
se, at folk virkelig havde gået op i deres opgaver.” 
Festen fortsatte langt ud på aftenen, hvor ATU’erne, 
som mange beskriver det, blev beruset, ikke i alkohol, 
men “i hinandens selskab”. De uformelle rammer om 
fællesskabet var med til at knytte nye sociale bånd og 
venskaber mellem ATU’erne.
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Forskning i monstre
Torsdag startede med et akademisk foredrag om 
monstre ved lektor Mathias Clasen fra humaniora, 
Aarhus Universitet. Trods enkelte eftervirkninger fra 
afslutningsaftenen fastholdt Mathias ATU’ernes fulde 
opmærksomhed gennem tre timer, for kan man virkelig 
forske i monstre? “[Tænk] at man kan forske i noget 
så langt ude som horror. Ved første blik virker det 
underligt, men når man så hører om, hvor dybt emnet 
er, giver det god mening. Det synes jeg er fantastisk.” 
Gennem oplægget og de løbende gruppeøvelser blev 
der sat fokus på og diskuteret menneskets udvikling, 
gysergenrens struktur, funktion og historie, men også 
de videnskabsteoretiske udfordringer ved at arbejde 
tværfagligt. ATU’erne lærte blandt andet, at menne-
skedyrets fascination af uhyggelig underholdning skal 
forstås i lyset af vores evolutionshistorie og kognitive 
arkitektur; den måde vores centralnervesystem er 
skruet sammen på. 

For ATU’erne var foredraget på dette års sommercamp 
særligt interessant i lyset af søndagens haunted house 
workshop: “[Foredraget] gav os en god forklaring 
på, hvorfor det var, man gjorde de ting, man gjorde, 
i søndags for fx at blive så skræmt som muligt eller 
ikke at blive skræmt.” En ATU’er beskriver sommer-
campens sidste forelæsning således: “Det var noget af 
de mest spændende på hele campen, og man fik enormt 
meget ny viden med sig omkring netop, hvad det er, der 
udløser frygt, og hvorfor der er nogen, der søger frygt.”

Læringsrefleksioner og ATU’ernes feedback
Sommercampen blev afsluttet med en fælles og 
individuel mundtlig refleksion over ugens udbytte og 
det læringspotentiale, sommercampen gav. 

I de efterfølgende skriftlige refleksioner over som-
mercampen fremhæver ATU’erne, at de forventede 
anderledes fagligt input og ny læring. De håbede 
samtidig, at det sammen med sociale aktiviteter ville 
give mulighed for at danne venskaber på tværs af 
gymnasier. 

Langt størstedelen af ATU’erne på sommercampen 
anfører, at deres forventninger er blevet mødt til fulde, 
og de vurderer også, at der var en perfekt balance 
mellem det faglige og det sociale indhold på som-
mercampen. “Jeg havde overhovedet ikke forestillet 
mig, at det ville blive så socialt, men nøj hvor var det 
fedt. Alle de mennesker man lærte 7 gange bedre at 
kende. Og så på samme tid blev man 20 gange klogere.”
Størstedelen af ATU’erne vurderer også, at de kan bruge 
den viden og læring, de er blevet præsenteret for på 
sommercampen i deres videre uddannelsesforløb. Et 
udpluk af ATU’ernes indsigter omkring udbyttet af 
sommercampen er, at de har stiftet bekendtskab med 
nye metoder til at arbejde mere åbent med emner 
på, at de har fået et indblik i deres egen personlige 
arbejdsproces, at de har opnået konkret ny viden 
inden for forskellige fagtraditioner, og ikke mindst at 
de har fået styrket deres samarbejdsevner og sociale 
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færdigheder: “Generelt har jeg fået meget ny viden 
gennem de forskellige workshops og forelæsninger, 
men samtidigt har det generelle gruppearbejde gjort 
mig mere opmærksom på at lære at optimere det”. Og 
en anden ATU’er skriver: “Her på ATU kan man sagtens 
snakke til en, man aldrig har mødt før. Det vil jeg i hvert 
fald huske i fremtiden – at man bare skal kaste sig ud i 
det, og så skal det nok gå.”

“Sommercampen er et vildt fedt koncept – jeg er glad 
for at det er obligatorisk. Jeg tror også, at det gør det 
endnu federe at komme til seminarer i fremtiden.”

“Sommercampen kan ikke beskrives som andet end 
helt vildt fedt og lærerigt.” 

“Det var fed måde at afslutte skoleåret på ved at samle 
os alle i et på én gang fagligt og socialt univers.”

“Før campen: De tager en uge af min sommerferie :( 
Efter campen: Gid de tog to uger af min sommerferie :)
(Det var virkelig fedt, og ville ønske jeg kunne gøre det 
igen)”
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