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Science Fair

A yearly national science festival 
aimed towards elementary school 
and general public:
 

In 2009 we participated with the 
following activities :

Mini-Winterschool

This school is a yearly event and 
started in 2007.
 

It is organised by the subatomic 
group for Batchelor students 
(PHYS115) to help recruit to our 
Masters program
 

Lectures mostly by CERN 
physicists and invited speakers, 
visits to the experiments
 

In 2008 we made a joint school 
with students from UiO and NTNU
 

The first school was described in 
the CERN courier. 

Muon Chamber

Master students and engineers at UiB have 
built a muon chamber to look at cosmic 
muons:
- 4 scintillator planes ~ 1m2
- Installed and operational
- Some fine tuning still needed
- Envisaged school project early 2010

The idea is that high school students can :
- Learn about cosmic rays / particle physics
- Do simple experiments and measure- 
  ments (e.g. muon flux, direction, lifetime)

The system could also look for ultrahigh 
cosmic rays and be connected with other 
similar muon school projects in Europe

Other activities
 
- Talks for students (På vei)
- Talks and lectures for high 
   school teachers
- Invited lectures (e.g. 
  Iceland, ...)
- ...
 

Future Activities
 
We are working on setting 
up a museum exhibition at 
the Natural science museum 
in collaboration with the 
ATLAS photographer

First school project with the 
muon chamber in 2010

Visits to CERN

In 2008 we had 5 high 
schools visiting as well as 
teachers from Agder
 

- More than 100 visitors
 

In 2009 already we have had 
5 high school visiting as well 
as teachers 
 

- More than 250 visitors

The visitors comes from all 
over the countries and the 
high school visits are often a 
yearly event !

Media
The last year the 
media interest have 
been quite large, 
especially because 
of the LHC startup:

- Newspapers
- TV
- Radio

...  
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Allégaten (BA): – 56, 57 58... teller Hanne (11) stille. 
Hun finner kosmiske partikler fra verdensrommet – i 
et laboratorium. 
En duft av kjemikalier og tørris ligger 
i luften. I et laboratorium på institutt 
for fysikk og kjemi står 25 konsentrer-
te 6.-klassinger fra Nattland skole, og 
jakter på ukjente stoffer fra verdens-
rommet. Fremtidens forskerspirer er 
på sitt første oppdrag. 

FORSKNING: – Jeg fant over 80 
kosmiske partikler, roper Andreas 
(10) med stor entusiasme. 

Postdoktor Thomas Burgess note-
rer alle funnene på tavlen.

I forbindelse med Forskningsda-
gene i Bergen har forskere innen par-
tikkelfysikk på UiB laget et skolepro-
sjekt for 6.-klassingene under navnet 
«Jakten på det usynlige stoffet». Her 
får elevene bryne seg på mange ube-
svarte spørsmål om fysikk. 

– Klassen skal presentere prosjek-
tet sitt på Festplassen neste fredag. 
Det blir spennende å se hva de finner 
ut, sier lærer Renate Jensen.

OPPDAGELSER: Nå er elevene på 
oppdagelsesferd sammen med univer-
sitetets egne forskere. 

– Disse partiklene er bitte små. 
Ved hjelp av et tåkekammeret kan 
vi se kosmisk stråling fra verdens-
rommet, forklarer stipendiat The-
rese Sjursen.

«Wow», «kuult» og «stilig» er noen 
av reaksjonene hun får fra elevene.

Stipendiat Maren Ugland og The-
rese forklarer at det ikke er selve par-
tiklene vi ser i tåken, men sporene 
som de etterlater seg.

– Det er akkurat som de hvite spo-
rene fly danner på himmelen, sier hun 
og elevene nikker innforstått.

Ved å telle hvor mange kosmiske 
partikler elevene ser i tåkekammeret 
i løpet av ett minutt, kan man også 
regne ut hvor mange som faktisk tref-
fer jordoverflaten.

– Er det farlig, spør en av elvene 
og virker noe bekymret.

– Nei, det er ikke farlig for oss 
mennesker, forsikrer forskerne.

BELØNNING: I tre uker har elevene 
jobbet iherdig med dette skoleprosjek-
tet i naturfagtimene. 

– I grupper på seks har elevene 
søkt informasjon om forskjellige kref-
ter i naturen, forklarer Renate.

Som belønning får de nå oppleve 
en arbeidsdag som virkelige forskere 
i et ekte laboratorium. 

– Elevene har vist stor interessert 
for prosjektet. Det er tydelig at det 
er både spennende og motiverende 
for dem å nå få møte «ordentlige» 
forskere, sier Renate og legger til:

– Det viktige med dette skolepro-
sjektet er at elevene lærer å jobbe 
vitenskapelig.

FORSKERSPIRER: Elinborg (11) 
er mest overrasket over hvordan for-
skerne ser ut.

– De ser jo helt vanlige ut. Burde 
de ikke ha briller og hvite frakker?, 
undrer hun.

Elevene hadde fått i lekse å forbe-
rede et konkret spørsmål til forskerne, 
og det var tydelig at de hadde tenkt 
seg godt om.

– Hvordan kan man bli forsker, 
spør Marcel (11) som selv kunne tenke 
seg en karriere innen faget.

Både Marcel og Bastian (11) synes 
dette prosjektet har vært utrolig spen-
nende.

– Det beste var å oppdage radio-
aktivitet, sier Bastian.

– Nei, jeg liker best å telle kosmiske 
partikler, argumenterer Marcel.

FORNØYD: Renate syntes det er 
gledelig å se at elevene få bruke de 
begrepene og kunnskapene som de 
har jobbet med på skolen. Hun har tro 
på at et opplegg som dette er med på 
å stimulere interessen for faget.

– Nå blir det vi holder på med på 
skolen satt inn i en sammenheng som 
hjelper elevene til å forstå det de har 
lært, sier hun og legger til:

 – Vi voksne stoppes av vår egen 
fornuft. Alt kan skje når barn med 
sin livlige fantasi slippes løs som 
forskere.

TONJE SAGEN 
tonje.sagen@ba.no

Jakten på det ukjente stoffet

UNGE FORSKERE: Martin, Trym Helge, Andreas, Lars, Henriette, Arne, Turid-Emilie, Hanne, Kristian, Trym, Emilie, Håkon, Eirik, Lea, 
Marthe, Birte, Marthe, Adrian, Andreas, Åshild, Marte, Olvar, Kristense, Preben, Sofie, Elinborg, Thomas, Kristoffer, Kamilla, Simon, 
Benjamin, Andrine, Andreas, Jørgen, Brage, Thea, Viktor, Kristin, Sara, Sander, Frida, Eivind, Christopher, Stina, Azharuddin, Ola, 
Rina, Reeve, Mari, Ingeborg, Simen, Bastian, Nancy og Marcel.

KONSENTRASJON: Marcel (11), Hanne (11) og Andrine (11) regner                     ut hvor mange kosmiske partikler som treffer jordoverflaten. FOTO: TONJE SAGEN

NATURKREFTER: – Stilig! Vi ser sporene, sier elleveåringene Trym, 
Marcel, Kristense, Hanne, Andrine, Lars og Eirik.
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Ammehjelp
1988: «Ammehjelpen» feiret 
20-årsjubileum og kunne stolt 
konstatere at amming var «in». 
Barn i Norge ble ammet mer 
enn barn i andre land og Norge 
hadde en slags verdensrekord 
i amming.

Organisasjonen «Ammehjel-
pen» ble startet i 1968 av kvin-
ner som var inspirert av ideer 
fra USA. I løpet av 1960- og 
1970-årene spredde bevegel-
sen seg utover hele landet med 
sitt budskap om at brystmelk 
var best.

Resultatet var at ammetra-
disjoner og kunnskaper – som 
hadde vært i ferd med å gå i 
glemmeboka – kom til heder 
og verdighet igjen. Viten som 
ble ført muntlig fra mor til dat-
ter i gamle dager, ble nå over-
ført gjennom «Ammehjelpen»s 
rådgivere. 

Nesten alle mødre ammet 
mens de var på klinikken og 
ammehjelperne jobbet for at 
mor og barn ikke skulle hol-
des atskilte på sykehuset, mot 
unødvendig mating av nyfødte 
med flaske og for at gratisut-
deling av prøver på morsmel-
kerstatning på helsestasjonene 
skulle opphøre. 

«Ammehjelpen» hadde 
grunn til å slå seg for brystet. 
I 1968 ble under 20 prosent av 
alle norske spedbarn ammet 
utover de tre første måneder. I 
1988 ble 75-80 prosent av alle 
spedbarn fremdeles ammet da 
de var tre måneder.

Skuespiller
1993: 
Den ame-
rikanske 
skue-
spilleren 
Raymond 
Burr (bil-
det) som 
blant 
annet 
spilte 
hovedrollen i den kjente TV-
serien om forsvarsadvokaten 
Perry Mason, døde på sin 
ranch i California. Burr ble 76 
år gammel.

Noen uker tidligere hadde 
han avsluttet innspillinger til en 
ny Perry Mason episode. 

Perry Mason ble fjernsynets 
mest suksessrike advokatserie, 
og gikk i første omgang ukent-
lig i ni sesonger, fra 1957 til 
1966. Ved siden av rollen som 
forsvarsadvokat, spilte Burr i 
åtte år også rollen som San 
Francisco-detektiven Ironside, 
som var bundet til rullestol. 
Det var også Burr selv de siste 
årene av sitt liv.

Raymond Burr ble født i Bri-
tish Columbia i Canada i 1917, 
men vokste opp hos bestefaren 
i California. 

I dag er det
...32 ÅR 
SIDEN
fotballspil-
ler Eir ik 
Bakke 
(bildet) ble 
født. Han 
er midtba-
nespiller 
og overtok 
som kap-
tein etter 
Martin Andresen for Brann. 
Han har spilt 27 A-landskam-
per for Norge, og har over 50 
kamper for aldersbestemte 
landslag. 

DET SKJEDDE 
13. september

I flere tiår har for-
skerne kunnet fortelle 
at det foregår noe 
mystisk og uforklar-
lig ute i verdensrom-
met. Målinger viser at 
stjernene beveger seg 
fortere enn hva fysikk-
lovene tillater. 

Kan det være at 
fysikklovene er feil? 
Eller finnes det et 
usynlig stoff der ute 
som ingen kan se, 
som ikke reagerer 
med noe, men som 
likevel har en gravita-
sjonskraft som holder 
Universet på plass?

Ved CERN, verdens 
største laboratorium, 
vil man høsten 2009 
gjennomføre det man 
håper og tror skal 
bli et banebrytende 
eksperiment i fysik-
kens historie. Ved å la 
ørsmå partikler (natu-
rens byggesteiner) 
kollidere med hver-
andre, håper man å 
kunne «bevise» at det 
usynlige stoffet fin-
nes, og få kunnskap 
om hva det egentlig er 
for noe.

I dette skolepro-
sjektet skal elevene 
gjøre som forskerne 
på CERN, og studere 
naturens byggesteiner 
og kreftene dem imel-
lom. Klarer elevene 
å løse gåten om det 
usynlige stoffet før 
CERN-forskerne?

Institutt for fysikk og 
teknologi, Universitetet 

i Bergen og Nattland 
skole.

 VIL DU SE  
SVARENE?
Se presentasjonen 
på Festplassen fre-
dag 18. september kl 
1030.

CERN er et laborato-
rium i Sveits som lig-
ger 100 meter under 
bakken og består av 
store partikkelde-
tektorer. På UiB har 
forskerne laget en 
liten «partikkeldetek-
tor» – et tåkekammer 
– som gjør det mulig å 
se sporene til de små 
partiklene.

Dette forsker 
de på:

EKTE FORSKERE: Stipendiat Maren Ugland og Therese 
Sjursen demonstrer hvordan de jobber på laboratorium.

Jakten på det ukjente stoffet

KONSENTRASJON: Marcel (11), Hanne (11) og Andrine (11) regner                     ut hvor mange kosmiske partikler som treffer jordoverflaten. FOTO: TONJE SAGEN

STRÅLING: – Er du radioaktiv?, 
undrer Marcel. Han måler radioakti-
vitet stråling sammen med Andrine, 
Trym, Kristense og Lars.

SKUMMELT: Lars og Hanne er overrasket å finne så mye 
radioaktivitet i rommet.

This school is for Bachelor students to help recruit to our Master programs

1st mini-Winterschool

2nd mini-Winterschool

http://indico.cern.ch/categoryDisplay.py?categId=1674

Master Classes

One of the bigest yearly events in 
Oslo and Bergen a part from the 
schience fair.
 

1-1/2 day organised from our side:
- Lectures
- Exercice
- Evo discussion
 

High school students travel to the 
institutes to participate

Very popular among the high 
school students !

http://folk.uib.no/hsa061/Vinterskole/index.html

- Research project for 
  elementary schools 
  (~ 12 year olds) about 
  Dark Matter

- Science market in the 
  town square


