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Masterclass i partikkelfysikk

Hva er det?

Et dagsprosjekt for elever fra 2. og 3. klasse vgs.

Mål:
- faglig utbytte
- undervisning basert på aktuell forskning
- analyse av virkelige data, måling av en eller flere  
  sentrale fysiske størrelser
- metodene tilsvarer en forskeres reelle arbeidsmåte
- realistisk innblikk i forskeres hverdag
- møte med et forskningsmiljø
- legge grunnlag for å kunne følge de nye CERN 
  eksperimentene som starter i 2007
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Masterclass i partikkelfysikk

Litt om opplegget:

- Masterclass begynte i England i 1997, link til UK sider
- Årlig og veldig populært tilbud ved laboratorier 
  og forskningsgrupper.
- Ideen ble adoptert i Tyskland, Belgia og Polen.

- 2005 – Verdens fysikkår 
- EPOG (European Particle Physics Outreach Group)
   valgte dette opplegget som et felles europeisk             
   markering av Fysikkåret.
- Masterclass ble dermed et internasjonalt opplegg
- Sentral organisering fra Bonn av Michael Kobel 
- Stor suksess!
   Internasjonale Masterclasses arrangert i 2006 og 2007 
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http://www.particlephysics.ac.uk/teach/master-classes.html


Masterclass i partikkelfysikk

Dagsprogram

Oppleggets varighet:  en litt lengre skoledag.

- Før lunsj:
- introduksjonsforelesninger
- generelt om høyenergifysikk og om de nye 
  eksperimentene

- tid til spørsmål
- omvisning (?)
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Masterclass i partikkelfysikk

- Etter lunsj:
- introduksjon til lab-øvelsene

- hva kan vi forvente ut fra teorien?
- hvordan identifisere ulike evnt?

- elevene jobber to og to ved en PC.
- veiledning ved studenter 

- oppsummering av målinger
- beregninger ved hjelp av et tilrettelagt regneark
- diskusjon av resultater i forhold til teorien, usikkerhet, 

  feilkilder

- EVO – videokonferanse med deltagere fra andre land
- kombinasjon av resultater 
- diskusjon med eksperter på CERN
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Masterclass i partikkelfysikk

Noen smakebiter:

PC-lab i Heidelberg
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Masterclass i partikkelfysikk

Video konferanse fra Bonn
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Masterclass i partikkelfysikk

VRVS – konferanse i Bonn
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Masterclass i partikkelfysikk

Nå også en dag for lærere
- samme program

Har til nå ikke vært organisert i Norge, 
men kanskje i 2008 (Oslo).
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Masterclass i partikkelfysikk

Undervisningsmateriell:

Hands-on-CERN

- opprinnelig svensk side, 
oversatt til mange språk, 
bl.a  norsk

Norsk verson

- partikkelfysikk ressursside

- oversikt over både teori 
og nyere eksperimenter

- Hver seksjon avsluttes 
med oppsummerende 
spørsmål. 
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http://www.fys.uio.no/epf/epf_outreach/hoc/hoc_v21sv/index.html


Masterclass i partikkelfysikk

WIRED

Interaktivt, grafisk verktøy 
for studier av 
partikkelkollisjoner

WIRED – hjelp
- hvordan identifisere     
  kollisjoner. 

Analyse av virkelige data samlet 
ved LEP av Delphi detektoren. 

3 – oppgaver:
Z-partikkelens forgreningsforhold:

- lepton universalitet
- måling av den sterke 
  koblingskonstanten.

W-partikkelens forgreningsforhold

1000  Z – event
500    WW - event
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Masterclass i partikkelfysikk

Av og på visning 
av ulike 
detektordeler

Valg av vinkel

Valg mellom zoom 
og rotasjon

Generell informasjon 
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Masterclass i partikkelfysikk
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Masterclass i partikkelfysikk

Elevene jobber i små grupper (2-3 stk.) , analyserer en et mindre sett av data. 
Eksempel regneark, oppsummering:
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Masterclass i partikkelfysikk

● Opplegget kan også brukes utenom Masterclasses

● Egner seg godt som prosjekt
● Bakgrunnsmateriale 
● Konkrete oppgaver 
● Hjelpemidler for å gjennomføre en måling

● Kollisjons bibliotek (Hands on CERN)
● Regneark

● Eleven kan kontakte en lokal ekspert for 
kommentarer og diskusjon
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Masterclass i partikkelfysikk

veldig godt ikke i det hele tatt

1 2 3 4 5

23% 46% 23% 9%

Evaluering 2005 

Likte du Masterclass?

forelesningene 73%

oppgavene 19%

videokonferansen 8%

Hva likte du mest?

for lett passlig for vanskelig

1 2 3 4 5

For meg var Masterclass i
dag .... 14% 39% 47%

mindre som før mer

1 2 3 4 5

Etter å ha deltatt i Masterclass i dag er
jeg generelt   ...   interessert i fysikk. 3% 6% 40% 42% 11%

En del av en europeisk evaluering og undersøkelse foretatt av Leibniz 
Institute for Science Education ved Universitetet i Kiel.

Tankevekker:
- bare ca 30% norske 
elever mente det er viktig å 
lære mer om moderne 
fysikk

- gjennomsnitt 65% 

Utdrag fra evaluering i Oslo: 
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Masterclass i partikkelfysikk

Resultater fra den europeiske evaluering:
Korrelasjon mellom hvor vanskelig Masterclass 
var for elevene og deres støtte til mer moderne 
fysikk i undervisningen. 

Utfordring: gjøre stoffet tilgjengelig
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Masterclass i partikkelfysikk
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- en utfordring for oss

- fordel å ha litt forkunnskaper
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Masterclass i partikkelfysikk

Masterclass 2008

Oslo:
Dato: 28. februar eller 6. mars 2008
Sted: Fysisk institutt, UiO
Kontakt:  katarina.pajchel@fys.uio.no
Masterclass i Oslo
http://www.fys.uio.no/~katarzp/mc_08.htm

Bergen:
Dato: ca. 14 mars 2008
Sted: Institutt for fysikk og teknologi, UiB
Kontakt: anna.lipniacka@ift.uib.no
Masterclass i Bergen
Websider 2007  (oppdateringer fløger)

HANDS on CERN (norsk)

Forkunnskaper:
- det er en fordel å ha hatt litt 

       om elementærpartikler.
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mailto:katarina.pajchel@fys.uio.no
http://www.physicsmasterclasses.org/institutes/inst_no_oslo.htm
http://www.fys.uio.no/~katarzp/mc_08.htm
mailto:anna.lipniacka@ift.uib.no
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Masterclass i partikkelfysikk

2008     
LHC  -  nye spennende eksperimenter på  CERN!
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