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2012 var litt av et år: globalt sett var det mye herjing
og kriging, naturkatastrofer,
skoleskytinger og annet ræl,
og klimakrisen vokser fortsatt
som en ekkel svulst som ingen
tør å snakke ordentlig om.
Men det skjedde fine ting også:
CERN nærmer seg Higgs, Kina
sendte en kvinnelig astronaut
til verdensrommet, og ikke
minst åpnet RF-kjelleren
igjen, til jubel og glede fra et
samlet verdenssamfunn. For
de av dere som ikke har andre
nyhetskilder enn Husbjørnen,
kan vi også nevne at verden
gledelig nok ikke gikk under
21 desember 2012.
Husbjørnen trasker som vanlig videre. Vi går inn i vår 63.
årgang som realistforeningens
lille tidsskrift. Det er vi stolte
av! Som vanlig har vi masse
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ambisjoner og visjoner og
sikkert endel hallusinasjoner
også. Målet er, som vanlig, å
lage ei litta blekke som det er
koselig å bla i mens man sitter
og spiser matpakka si.
Tradisjonen tro er denne semesterstart-utgaven et prima
eksempel på ad hoc journalistikk , random artikler og skippertak ! Omslagsbildet viser en
hjerne. Dette er litt fordi vi har
noen artikler som handler om
hjerner. Men også fordi hjerner er fine. Og delicious....
2013. Tjue-og-ulykke? Tjuetretten? Bare tretten? Det
vil vise seg. Det som er sikkert er at det nye milleniet VÅR GENERASJONS EGET
JÆVLA ÅRTUSEN - har blitt
tenåring. Så får vi håpe at
det ikke sklir helt ut. At det

heller modner, og at gamle og
ubrukelige ideer endelig tar
hintet og legger seg ned for
å dø, slik at noe nytt og friskt
kan slippe til. Her snakker jeg
vel mest metaforisk - jeg ønsker jo ikke at rektor Ottensen
skal dø! Men Torkils kampanje (se neste side) er jo et godt
eksempel på at ungdommen
kan ta saken i egne hender og
skape litt trøbbel og moro.
For at denne lederen ikke skal
bli så altfor alvorlig og instendig så slenger vi med en super
duper cute lolcatz som har noe
å fortelle deg. Ha en fin dag :D
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Ryktebørsen

Stem Torkil!

Redaksjonen

Redaksjonen

Husbjørnen har
blitt tatt over av en
alkoholisert hipster med
vrangforestillinger, en
foruroligene interesse
for fascismen, og etiske
retningslinjer basert på ikkeeuklisk geometri.

Det ble nylig offentliggjort at
tidligere Husbjørnen-redaktør
Torkil Vederhus, kjernefysisk
rosablogger Sunniva Rose og
Tobias “Underskogs kjekkeste
mann” Langhoff stiller som
henholdsvis rektor, prorektor,
og viserektor ved UiO. Dette
er jo flinke-fine-flotte folk, og
Husbjørnen stiller naturligvis
stitt voldsomme propagandaapparat til rådighet for dette
frekke stuntet.

1.Universitetet skal se, elske
og respektere alle studenter.

Siden det er en opplest og
vedtatt at Torkil og Tobias
kjenner alle i hele verden,
ser jeg ingen grunn til å
introdusere dem. La oss
heller vie litt plass til deres
valgplattform:

5.Universitetet skal løfte den
norske skolen.
6.Forskning, foredrag og
forelesninger skal være åpent
tilgjengelig for alle.

........................
En velkjent studentpolitiker
ble observert mid-klinings
med en professor. Vi håper
på sladder, snadder og ikke
minst BILDER! Send inn til
bjornen@rf.uio.no og vinn
den store gullmedaljen.
.........................

2.Vi skal tilby variert
undervisning
på
alle
utdanninger.
3.Studenter skal oppleve stor
valgfrihet i utdanningen sin.
4.Alle(!) ansatte skal ha
klare karrieremuligheter og
arbeidsforhold

7.Universitetet

skal

samfunnsdebatten.
8.Kunnskap skal formidles på
mange måter, mange steder!
9.Universitetet skal tilby åpen
nettundervisning.
10.Vår forskning skal bidra
til løsninger på Norges og
verdens største utfordringer.
Ja, dette virka jo fornuftig nok.
Vi syntes jo dette er hysterisk
fett, og håper at alle tar seg tid
til å stemme når tia kommer!

løfte

En anonym funksjonær i RF
fortalte at kjæresten hennes
hadde fått mye bedre hud
etter å ha lest HB. Vi venter
i spenning på forskning
som kan forklare denne
fascinerende egenskapen!
.........................
En flittig Husbjørnjournalist skal ha fått en
såkalt “ungebetennelse”, noe
redaksjonen tolker som en
ufrivillig graviditet. Vi ønsker
lykke til og kommer til å
følge saken nøye.
...........................
VI TAKKER: RF for kassa
med bayer! Den viste seg å
være sentral i klargjøringen
av denne utgaven, og vi tar
gjerne en til, takk.

Torkil holder vennene sine
nærme, men fiendene nærmere

Kjekke-Tobias

...........................

Pene-Sunniva
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Hjernen:

vs

Siri
Tveitan

Menneskehjernen er så vidt vi vet den
mest komplekse levende strukturen
som finnes på jorden. Bak hver følelse
vi har, bevegelse vi gjør eller beslutning
vi tar, sendes det nerveimpulser fra
hjernen og til mottakende nerveceller
via nervebanene. Med flere 100 milliarder
nerveceller hos et voksent individ, er
hjernen vår kilde til blant annet læring,
emosjoner, atferd og motorikk.
Hjernens oppbygging
Hjernen består av storehjernen,
lillehjernen og hjernestammen. Den er
bygd opp av grå og hvit substans. Den
grå substansen består for det meste av
nevroner, mens den hvite substansen
består mest av aksoner med myelin.
Storehjernen, cerebrum, har to halvdeler,
høyre og venstre, som samarbeider med
hverandre gjennom et tykt bånd av
nervefibre kalt hjernebjelken. Den ytre
delen av storehjernen, hjernebarken,
deles opp i fire lapper ut ifra hva som
styres i hvilke områder: pannelapp
(ekspressivt språk), isselapp (sensorisk
persepsjon
og
språkforståelse),
bakhodelapp (synsprosessering) og
tinninglapp (lukt, hørsel, hukommelse
og emosjonelle prosesser). Lillehjernen,
cerebellum, er ikke like komplisert bygd
opp som storehjernen. Den er lokalisert
i bakerste skallegrop, og er å anse som
en utvekst fra hjernebroen, kalt pons,
på hjernestammen. Her styres sentrale
funksjoner som motorisk koordinering
og balanse, som er essensielt for å for
eksempel kunne løfte opp en kopp

“

brukes forskjellig hos kvinner og menn
Allerede fra fosterstadiet ses det tegn
på at kjønnshormonene, som skilles ut
fra hypothalamus i hjernen, virker inn

måte enn det en kvinnes hjerne vil. De
er mindre følelsesmessig knyttet til
hendelser og beslutninger, og kan rett
og slett være kjøligere enn kvinner

Dessverre har kvinner et mer urolig nervesystem enn
det menn har, og kan heller ikke noe for sin reaksjon
eller sin evne til å bære nag.

med kaffe. Hjernestammen utgjør
forbindelsen mellom hjernen og
ryggmargen. Dersom det skjer en
skade her vil det påvirke åndedrett,
blodforsyning og energiforsyning.
Alle disse delene av hjernen finnes hos
alle mennesker, men de utvikler seg og

på hvor mye hver del av hjernen skal
utvikles. Den evige kampen om hvem
som er det sterkeste kjønn fortsetter.
Iskalde vesener
Hjernen til mennesker som styres av
androgene hormoner, aka menn, vil
tenke og reagere på en ganske annen

Et av nøkkelområdene for empati er
i regionen som kalles insula: insula
mottar mange signaler, deriblant
informasjon om hva personer føler. Når
insularegionen hos en mann mottar
signaler om negative følelser, vil han
føle det en liten stund, men så bytte
over til å bruke andre hjerneområder,

5

Ryggmargen: en samling av nerver som
pertruderer fra hjernen; overfører signaler
mellom hjernen og resten av kroppen.
Cerebellum: den største delen av hjernen;
tolker input fra sanseorganene, styrer bevissthet, handlinger, tale, planlegging osv.
Konglekjertelen (pineal gland): en litten
endokrin kjertel midt I hjernen; produserer
bl.a melatonin.
Cerebrum: styrer balanse og koordinerer
bevegelse.
Hypotalamus: en kjertel i hjernen; knytter
sammen det endokrine systemet med
nervesystemet. Regulerer kroppstemperatur, sult/tørst, døgnrytme osv.
Den optiske nerven: overfører input fra
retina til hjernen.
Hypofysen (pituitary gland): viktig
endokrin kjertel; produserer og slipper ut
mange hormoner.
Hjernestammen (pons+medulla): den
bakre delen av hjernen. Hjernens rumpe
om du vil. Knytter andre deler av hjernen
opp til ryggmargen.

som for eksempel prøve å løse roten til
problemet dersom de ønsker det. Hvorfor
er denne personen lei seg? Hvordan kan
det unngås?
Kvinner har en tendens til å heller holde
på følelsene og føle dem selv. Dersom
man blander sammen denne egenskapen
og det faktum at menn styres umåtelig
mye mer av seksuelle drifter enn kvinner,
så er det ikke rart de blir sett på som
noen iskalde vesener. Når det er sagt er
det nok mange kvinner som ville gjort
mye for å kunne sette følelser til siden.

hippocampus enn unge menn, hvilket
kan forklare en hel del. Hippocampus
er en struktur i tinninglappen, som bl.a
er viktig for hukommelsen. Dersom du
som kvinne føler at en mann ikke bryr seg
om hva du sa i går eller hva pikenavnet
til moren din er, så bare tenk følgende:
Han kan ikke noe for det, det hele skyldes
hans underutviklede hippocampus - det
er ingen grunn til å fly i taket! Dessverre
har kvinner et mer urolig nervesystem
enn det menn har og kan heller ikke noe
for sin reaksjon eller sin evne til å bære
nag.

Tikkende bomber
En kvinnes hjerne styres på andre måter.
Kvinner blir gjerne sammenlignet med
tikkende bomber som du må trå varsomt
rundt. Dette er selvsagt en overdrivelse,
men finnes det en kjerne av sannhet der?
Det har vist seg at unge kvinner har større

I tillegg til skremmende god hukommelse,
har kvinner en mye større hjernebjelk
enn menn, som har noe å si for koblingen
mellom de intellektuelle og emosjonelle
sentrene i hjernen. Menn derimot har
mindre kobling, og bruker da vanligvis
mer av de intellektuelle sentrene enn

det kvinner gjør. Av den grunn er menn
gjennomsnittlig mye bedre i matematikk
og realfag generelt , mens kvinner veier
det opp ved å ha høyere EQ (emosjonell
intelligens), grunnet en bredere bruk
av hjerneområdene. Det finnes selvsagt
unntak begge veier.
Konklusjon? Det er ikke rart vi kan gå
hverandre på nervene, og det er godt
motsetninger tiltrekker hverandre. Hvem
som psykisk er det sterkeste kjønn får
man avgjøre selv.
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DARWIN-DAGEN
Vitenskapens nye høytid.
Andreas
Kittelsen

Charles Darwin ble født 12 februar
1809, og på denne dagen feires
Darwin for hans betraktelige bidrag til
vitenskapen. Datoen ble feiret første
gang i 1909, på Darwins 100årsdag, og
har gradvis opparbeidet seg moment i
universitetskretser rundt om i verden.
Siden 80tallet har årlige feiringer blitt
holdt i USA, og de siste åra har dagen blitt
et temmelig globalt fenomen.
På mange måter kan dagen sammenliknes
med Pi-day (14 mars) og Mole-day (som
feires mellom 6.02Am og 6.02PM den
23 okt, hvilket på den amerikanske
skrivemåten
gir:
6:02/10/23,
jfr
Avogadros
tall:
6.02×1023).
Oppsluttningen rundt disse datoene kan
kanskje være et uttrykk for at mange
ønsker å feire noe som betyr noe for dem.
Det fine med Darwin-dagen er at den
egentlig ikke handler om Darwin. 12
februar er en slags feiring av vitenskap
og humanitet. Det er passende at det er
Darwins fødselsdag som markerer dette,
da evolusjonsteorien fremdeles står som
den største slagmarken mellom fornuft
og overtro i vår tid.
Darwin-dagen markeres selvsagt også
på Blindern, med besøk fra et knippe
forskere fra vårt favorittland: utlandet.
Det blir også akademisk vors på
Literaturhuset i regi av Human-etisk
forbund.

Jumping Jack

Oppskriften
Darwin-dag:

på

en

vellykket

sju-tiden. Drikk vin og hør på morsomt
foredrag.

0.
Start dagen med en kopp
primordial-suppe (oppskrift: bland
enkle og komplekse organiske stoffer
(for eksempel bønner, mais, sopp, fløte
og vann); varm suppen (fortrinnsvis
med lyn, men komfyr/mikrobølgeovn
fungerer visstnok også); la det stå og
godgjøre seg i noen millioner år; spis).

3.
Feir Darwin ved å drikke så
mye at du en gang for alle beviser vårt
slektskap med neandertalerne. Bruk dine
jeger-ferdigheter på dansegulvet.

1.
Ta deretter banen til Blindern
og gå på foredrag. Fyll hodet med
lærdom og kunnskap. Spis lunsj med
en søt jente/gutt. Kontempler over
forplantningens gleder.
2.

Stikk ned på Litteraturhuset i

Av Robert Erlandsen

4.
Bevis dine evner som brødvinner
mens du elegant navigerer deg gjennom
kebab-køen, før du tar din utkårede
med hjem for å kopulere som om hele
menneskeheten avhenger av det.
God Darwin-dag!

SPÅDOMMER OM 2013
Elina
Melteig

Det er såklabert teit å spå om fremtiden. Men gjør det allikevel! Klipp ut skjemaet, fyll det ut, skriv på navnet ditt, og gi det til noen bak baren i RF-kjelleren
så kårer vi vinneren til neste år! Hvis vi husker det…..Premien blir en øl eller to
eller no. Kanskje også et internkort som bekrefter din status som synsk? Det
veit du eventuelt sjæl.

Torkil blir rektor!!!!!!!!!!!!!!!
FRP vinner valget
Britney spears gir ut ny plate
Justin Bieber oppdager gleden ved dop
Hellas får ny myntenhet: zeros
Nok et arabisk land bryter ut i kaos og forferdelse
Enda en norsk politiker blir tatt for snuskete sex
Facebook vinner Nobels Fredspris
Kvantemedisin blir en del av Leger uten grenser
Apple blir internettleverandører i USA
Det blir endelig enighet om en internasjonal klimaavtale
Norge gjenninnfører 50-øringen
Norge innfører 50-krona
PC blir tillatt på eksamen!
Samisk blir undervist på grunnskolenivå i hele Norge
Sommeren regner bort, atter en gang
….og alle kommer til å klage på det.
Taylor Swift slår opp med en fyr.
…og lager en sang hvor hun klager over det
Facebook endrer layouten sin
…og alle klager på det.
Siste episode av Breaking bad gis ut
….og alle klager på den.
Cthulu våkner

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
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Nerdesport: Quidditch 4 muggles
Robert
Erlandsen
På norsk heter sporten Rumpeldunk.
Dette er et meget dårlig oversatt ord fra
det originale Quidditch, som ble spilt
i Harry Potter bøkene. Det er en kjent
sak at HP har noen av de mest fanatiske
tilhengerne i verden, og det er dermed
ikke overaskende at Rumpeldunk har
tatt steget over til den virkelige verden.
Rumpeldunk for vanlige mennesker blir
ikke spilt med flygende sopelime, men
med å holde en vanlig sopelime mellom
beina. Reglene er ellers som i bøkene til
J.K. Rowling: det er to lag som spiller
på en oval bane, og på hver side er det 3
målringer som ballen skal
mellom.

er det derimot en person med gul drakt
som løper og gjemmer seg et sted utenfor
banen. Han har en sokk eller lignende
hengende ut fra buksa som en hale.
Akkurat som når vi var i barnehagen og
skulle stjele halene til de andre og den
med mest haler vant. I Rumpeldunk
er det slik at laget som fanger halen til
Snitchen som får 50 poeng og kampen er
ferdig.
Sporten ble startet på Middlebury College
i USA. The International Quidditch
Association er sportens organisasjon.
De arrangerer verdensmesterskap og

hjelper de ca. 1000 lagene som driver
sporten.
Det første verdensmesterskapet ble
holdt i 2007 på Middlebury College som
også vant denne turneringen. Hvert år
blir det arrangert et verdensmesterskap
og det er stadig flere og flere lag som
deltar: VM i 2011 inneholdt 100 lag fra 5
forskjellige land.
Det er også en festival som blir holdt på
stedet VM blir holdt som varer i to dager.
Her er det mye forskjellig underholding
som artister som spiller mellom
kampene og det blir satt opp mange
trollmannbutikker og mat blir servert.

Spillerne på hvert lag
er delt inn i forskjellige
roller. De har 3 Chasers,
disse skal passe en
volleyball og skal få denne
gjennom motstanderens
ringer og får poeng for
det. Det er 2 Beaters som
har i oppgave å kaste
kanonballer på Chaserne
for å stoppe dem i å score.
Hvert lag har også en
Keeper som skal stoppe
motstanderen i å score, og
en Seeker som skal fange
The Snitch.
The Snitch var opprinnelig
en liten flygende gullball. I
Rumpeldunk for Gomper

Gomper spiller rumpeldunk!

“

Foto: wikipedia creative commons

The Snitch var opprinnelig en liten flygende gullball.
I Rumpeldunk for Gomper er det derimot en person
med gul drakt som løper og gjemmer seg et sted
utenfor banen.
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LEGO: ONDSKAPENS LEKETØY!!
Andreas
Kittelsen

Alle vet at lego fremmer krig og brann, at det primært er en mekanisme for å bryte
ned skjøre barnesinn, og at båndene til nazismen er både mange og nære. Alle vet
at veien til helvete er brolagt med Lego. Vel, det er den kanskje ikke. Men noen må jo
trekke lego ned i søla.

1. Det fundamentale problemet
De fleste er kjent med lego. Små
klosser som settes sammen og taes fra
hverandre. Uskyldig moro, tenker du
kanskje? Sannheten er selfølgelig at
denne måten å “leke” på underbygger
menneskets iboende trang til å leke
gud. Et barn som leker med lego bygger
verdner - og ødelegger dem - uten hensyn
og ettertanke. Dette fordrer et usunt
verdensbilde, og man kan trygt anta at
denne grunntanken - at verden er noe
som kan dekonstrueres - har rekruttert
mang en selvmordsbomber og anarkist.
ANTI-HELTER
Hva slags heltebilder er det egentlig
lego fremmer? Blant de mer
populære seriene finner vi
bl.a “temaer” som pirater,
vikinger, den ville vesten,
osv. Gjennomgangstemaet er
selvsagt anarki og vold, samt
en grunnleggende forakt for
selv den enkeleste hygiene.
Andre klassiske temaer
inkluderer:
“TOWN”, som dyrker forfallet
i de dekadente storbyene
(gjengkriminalitet, narkotika,
borgerlighetens
apati
ovenfor de lavere klassene,
politibrutalitet, osv)
“CASTLE”, som primært
dreier seg om brutal
middelaldervold. Et gammel og nokså
variert tema som hovedsakelig fremmer
a) et undertrykkende føydalsystem styrt
av en ekstremt voldelig ridderklasse, eller
b) anarkistiske røverbander basert på
Robin Hood osv.
“SPACE”, klassisk eskapisme.
Vi bemerker forøvrig at LEGO i de senere
år dessuten har henfalt til den formen
for populærkulturell avgudsdyrking som
har ført til den vestlige kulturs forfall:
magikeren Harry Potter, vigilanten
“Spider-Man”, det moraliserende og
rastistiske “fellesskapet” i Ringenes
Herre, osv, har alle inntatt lego-form.
“KUN DET BESTE ER BEST”
Legos motto lyder “Det bedste er ikke

for godt”. Se der! Og vi unders over
hvorfor de oppvoksende generasjoners
mantra lyder MER! MER! BEDRE!
BEDRE! Borte er våre besteforeldres
kristenprotestantiske måteholdenhet.
LEGOLAND
I likhet med den pedofile Michael Jackson
og nazisten Walt Disney, har også LEGO
dannet sin egen utbryterstat (og hvem
vet hvilke skjelletter som ligger begravet
under all legoen). I dette bakvendtland
dyrkes det barnslige med en nærmest
religiøs iver. Her er sivilisasjonens
grunnleggende bestanddeler - murstein,
treverk, stein og jord - byttet ut med
legoklosser laget av forgjengelig olje.

Arbeidsmoral, etikk og måtehold er byttet
ut med lek og “moro”, vill eskapisme og
hyllester til det grenseløse og ekstreme.
Her kan man boltre seg i plyndring
og voldtekt i “Viking Land”, ta del i
et hypervoldelig enevelde i “Knights
Kingdom”, eller sette fyr på fiskebåter i
“Pirate Land”.
Det er forøvrig med sterk indre uro at jeg
bemerker at Legoland har ekspandert,
og nå finnes i ytterligere 3 industriland
(England, Tyskland og USA). Disse
landene har tradisjonelt vært ledende
innen industri, teknologi og kultur men er alle sammen nå på randen av
økonomisk og moralsk kollaps.
Ettersom de globale kjerneområdene
beveger seg østover, følger Legoland
etter (som en gresshoppesverm): nye

Legoland er planlagt i Malaysia, Japan,
Dubai og Sør-Korea. Kina, virker det som,
har enn så lenge klart å motstå - trolig
pga deres tradisjonelt sett svært strenge
verdisystem og generelt diktatoriske
styringsform.
DET MILLITÆR-INDUSTRIELLE
KOMPLEKS
“Men lego har jo også positive sider”,
vil man innvende. Det lærer barna
om ingeniør-kunst, og det finnes
“temaer” som fokuserer på økonomi og
kapitaldannelse. Men disse - normalt sett
oppbyggelige - aktivitetene må forståes i
kontekst av legos pakt med satan. Den
logiske rekken er ganske enkel å følge:
Barnas iboende ønske om
å leke gud - ved å skape/
ødelegge hele verdner, føre
krig, plyndre, voldta osv tilfredsstilles. De reiser til
legoland, et anarkistisk og
virkelighetsfjernt “samfunn”,
og de oppfordres til tankeløs
konsumerisme.
Det svake barnesinn lar seg
enkelt prege. Og etterhvert
som de vokser opp, vil
disse ideene danne den
radbrekte ryggraden i disse
“menneskenes” “verdisystem”.
I de fleste tilfeller - dvs hos
relativt ressurssvake barn vil dette uttrykkes gjennom en
manglende evne til å ta del i samfunnet de vil søke tilflukt i rus, eller leve ut sine
voldelige fantasier og ende opp i fengsel.
Hos de mer teknisk anlagte - de barna
som foretrekker teknisk lego ettersom de
blir eldre - vil det samme verdisystemet
lede til en karriere innen det millitærindustrielle kompleks, der de arbeider
(som alver og dverger i nissens verksted)
med å stadig bygge større og raskere og
bedre bomber, fly og geværer. I den nære
fremtid vil man nok også se strids-roboter
på slagmarken - noe som har eksistert i
lego-format i årevis.
KONKLUSJON
Ikke skriv artikkel når du er trøtt og full,
det blir bare tull.
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Barn og den vitenskapelige
metode
Åsta
Dale
Små barn lærer seg alle begrepene de
trenger for å kunne kommunisere med
et fascinerende høyt tempo. Dette er
en prosess som krever mye prøving og
feiling, og feilslutningene har en tendens
til å framprovosere god latter hos voksne.
I virkeligheten dreier det seg om en seriøs
utprøving av hypoteser. De benytter en
påfallende ryddig metodikk, og kan
nesten sees på som grunnleggerne av den
vitenskapelige metode:
1) De gjør en observasjon (for eksempel
den at familiens firbente, pelskledde
kjæledyr heter Fido),
2) danner seg en hypotese ved induksjon
(ergo alle firbeinte pelsskapninger heter
Fido),
3) prøver ut hypotesen (og kaller alle
hunder og katta på gata for Fido),
4) får hypotesen enten bekreftet eller
avkreftet. Avkreftelse kommer, som
nevnt, ofte i form av latter.
5) Tilslutt må de enten endre hypotesen
eller danne seg en teori de kan praktisere.
Jeg tenkte det skulle være interessant å
se hvordan barn tilegner seg ny kunnskap
og i den anledning var et intervju med
noen barnehagebarn på sin plass. Som
relativt fersk journalist må man bruke
det nettverket man har, så jeg hørte med
min 1 ½ år gamle nevø om jeg kunne
komme innom hans institusjon, Lille
Bislett studentbarnehage, for å slå av en
prat med noen av hans eldre kolleger. Det
trodde han skulle være i orden.
Uten helt å vite hvordan jeg skulle gå
fram med et knippe førskolebarn for å
finne ut hvorvidt de var bevisste rundt
egen læringsprosess og om de syntes
den var analog med den vitenskapelige
metode, sitter jeg plutselig der med 5
femåringer, nervøs etter å ha innsett
at jeg faktisk ikke har peiling på hva
jeg har begitt meg ut på. Tre jenter og
to gutter venter på å komme i gang, så
jeg må bare begynne et sted og innleder
med spørsmål om deres alder. De er 5
alle sammen, men påpasselig presiserer
de hvem av dem som har et ekstra halvår
på baken. De har på forhånd fått vite at
vi skal prate om dyr. Tenkte dette var et
greit utgangspunkt siden Fido, hunder
og dyr generelt er noe barn flest har et
forhold til.
En av guttene, som snart skal vise seg å
være en biolog i miniatyr, forsikrer med

Kjempeflott illustrasjon, Andreas!!
at han kan alt om dyr. Shoot. Hva er en
hund? Den lille biologen gir en rask og
presis beskrivelse. –En hund er et dyr
med fire bein, hale, munn til våpen og
som bjeffer høyt. -- - Også bæsjer de!
Kommenterer en utålmodig jente. Da
har vi det gående. De serverer elaborerte
fortellinger om en hund på reklame som
bæsjet grønt og luktfritt og om lekehunder
i Trondheim som spiser gugge. Når
diskusjonen kommer tilbake til et mer
konstruktivt nivå nevnes enda en viktig
hundekarakteristikk – de løper fortere
enn mennesker! Denne påstanden blir
straks falsifisert av de to guttene som går
i gang med å demonstrere at de faktisk
løper raskere enn hunder.
Dyr som ikke er mennesker:
irriterte okser og jordbær-griser
Når situasjonen har roet seg er planen
videre å spørre dem ut om flere dyr som
ikke er mennesker, men det blir ikke
nødvendig da minibiologen allerede
er godt i gang med å utrede for flere
arter. Jeg lærer mye de neste minuttene.
Giraffer har lang hals for å kunne spise
blader høyt oppe i trærne og for å kunne
se kjempelangt, griser vasser i gjørme,
ender har føtter som de bruker til å
svømme i vann. Alle jentene, inkludert
meg selv, følger godt med på hva som
blir sagt. Den andre av guttene mistet
vi ved ”giraff”. Dypt begravd i en annen
vitenskap, sitter han og praktiserer
tellekunsten.
Foredraget fortsetter med okser. De blir
irriterte av rød farge og forresten løper de
fortere enn mennesker! Dette kan jentene
bekrefte. Jeg lurer på hvordan de kan vite
at okser løper fortere enn mennesker. –
Vi har sett det på TV! svarer de. Men det
går ikke lang tid før den lille biologen
med et lurt smil må trekke tilbake sin

egen påstand ved å fortelle om en gang
han løp om kapp med en okse og vant! –
Tullebukk! bryter en av jentene ut, mens
de to andre henvender seg til meg i all
seriøsitet og konstaterer at han nå tøyser
fælt. Jeg setter pris på at de ikke lar meg
feilinformere.
Etter dette blir vi sittende en stund og
prate litt løst om dyr. Bier kan stikke,
særlig hvis du slår dem. En historie
om en gris som spiste alle jordbærene
til familien til den ene jenta. – Griser
spiser grisete, kommer det fra en annen
jente som begynner å bli litt utålmodig.
Dermed har hun startet en diskusjon om
hvorvidt griser spiser søle. Eller var det
slik at de bæsjer i maten sin? Nei, de står
i maten sin, som er søle. – Det er gøy å
være gris! Da kan man bade i søla, sier
den utålmodige jenta, denne gangen
hakket mer entusiastisk. Jeg spør om de
kunne ønske de var griser, men det ville
de helst ikke ha vært for da kunne de jo
ikke ha gått i barnehagen!
Plutselig spinner situasjonen fullstendig
ut av min kontroll og jeg må se meg nødt
til å avslutte intervjuet, til tross for at de
to rolige jentene gjerne kunne tenke seg
å fortsette samtalen.
Peer review barnehage style
Om barnehagebesøket ikke har gitt
meg bedre innsikt i barns læring, har
jeg i hvert fall, tillegg til å få vite mye
interessant om dyr, vært vitne til at
barn, som så mange andre, kan være
forutinntatte når ønsket om å imponere
trumfer ønsket om å få fram sannheten.
Spesielt fint var det å se den viktige rollen
fellesskapet spiller i sikringen av riktig
kunnskap.
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Studentfestivalen

Biørnegildet 2013

Vilhelm Bjerknes’ hus

15.-23. feb

LOL
Konsert: Standup: Debatt: Konsert: Konsert:
Konsert+Fest:
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50
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før 8. februar (Fullpris: 300,-)
http://gildet.no/billetter
RF-kafeen
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50
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Frivillig

Bli med som funksjonær
å få ukespass til 150,http://gildet.no/blimed
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Hvor ble det av kjedsomheten?
Åsta
Dale

En travel romjulsdag gikk det opp for
meg at vi har mistet dødtiden. Den tiden
vi studenter ikke bruker på haugevis av
obligatorisk pensum tvinger de høye
levekostnadene og det utilstrekkelige og
utdaterte studielånet oss til å tilbringe på
en (for mange ”irrelevant”) deltidsjobb.
Og all den resterende tiden brukes
gjerne til lindring av facebookkløe. Når
kjeder vi oss?
Selv har jeg oppdaget at de eneste
gangene jeg virkelig tenker er på bussen,
hvor jeg får de fleste av mine hverdagslige
åpenbaringer, og i dusjen. Hadde det
ikke vært for at jeg bruker usedvanlig
lang tid på å vaske håret, er det ikke
sikkert denne teksten hadde blitt til. For
under en romjulsdusj kom jeg til å tenke
på nettopp dette og knyttet det opp til
noe jeg hadde lest i boka ”Sokrates og
sjøpungen”. Basert blant annet på at
nordmenn, i tillegg til å vise en generell
mangel på forståelse av vitenskap,
gjør det stadig dårligere i skolen, på
universitetene og på forskningsfronten
hevder
vitenskapsjournalist
Bjørn
Vassnes at vi i Norge har havnet dypt i
en kunnskapskrise.
Ut ifra hva jeg selv opplever kan jeg
ikke unngå å spekulere i at mangelen
på dødtid

“

Ingen liker å kjede seg. Og idag trenger man ikke å gjøre det heller! Facebook, twitter, snapchat, VG-nett, gmail, svadacore, smartphones, og reddit
har gjort oss avhengige av konstant underholdning uansett hvor vi er og hva
vi gjør. Så kan man jo spørre seg om det er en udelt positiv ting.
er en sterkt bidragende faktor til denne
negative utviklingen og har i det siste lurt
på om det finnes en korrelasjon mellom
det å ha mer fritid og gjøre det bedre
med studiene? Én ting er at frigjøring
fra deltidsjobben hadde gitt mer tid
til skolearbeidet. Samtidig er jeg åpen
for tanken om at mindre obligatorisk
pensum og mindre karakterjag hadde
betydd bedre mulighet til å forme egen
interesse for sitt fagområde.
Og la oss ikke glemme den største
tidstyven! Internettsider som Facebook,
Youtube og Reddit sørger for at ingen
behøver kjede seg. Disse tilbyr en
kjapp og enkel fix som tilfredsstiller vår
instinktive nysgjerrighet på billigst mulig
vis. Men den stakkars plastiske hjernen
får lide, og bruk av internett over lengre
tid vil gjøre den ukonsentrert, også i
avkoblet modus. Lineær tenkning blir
plutselig ekstra kostbart. Da er det lett å
velge de billigere alternativene.
Du har kanskje merket denne effekten
allerede? Den rastløsheten i fingrene når
du ”bare” ser på TV?
På forskning.no kan du lese at et en
skitur i stille natur borte fra all teknologi
sannsynligvis vil gi deg god rustning
dersom din kreativitet skulle bli testet.
Dette høres jo logisk ut, den friske lufta,

mosjonen, økt blodsirkulasjon spiller
sikkert alle sine viktige roller for hvordan

Hva om det er slik at det er i kjedsomhetens jord at de
gode idéene gror?

våre hjerner arbeider. Men man skal
heller ikke undervurdere den alenetiden
man får med seg selv ute på tur. Hva om
det er slik at det er i kjedsomhetens jord
at de gode idéene gror?
Mer distraherte, men også flittigere

graver vi, både i bøker og på google, men
går samtidig glipp av alt vi kunne ha
funnet om vi hadde tatt oss tid til å grave
i våre egne hoder.
Flittige og flinke er vi i det minste, det
kan ingen ta fra oss. Muligens er det
dette som provoser meg aller mest,

dette flinkhetsidealet som ligger i
bakgrunnen av alt vi gjør, som til enhver
tid skal være så forbaska produktivt
og hensiktsrettet. Dødtid er langt fra
legitimt og helst skal all aktivitet være
organisert og institusjonalisert. Dette er
en kultur som manifesterer seg spesielt
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Ting som er kjedelige
Formidags-tv med vanlig kanalpakke. Reprise av helgas Norge
Rundt er ikke spesielt underholdene.
Lage middag til deg selv: det er
ikke så gøy å lage honningglasert
andebryst når ingen kan applaudere det. Hybel-carbonara er
kjedelig.
Oppdatering av programvare:
vi trykker heller på “senere” for 20.
gang.
Fellesvaskeri: når du er på vei ned
for tredje gang for å hente klær fra
tørketrommelen, har du mest lyst
til å spytte på døren til Bjølsenvaskeriet.
Andres klaging: vi bryr oss ikke om
at du må hente klær fra fellesvaskeriet. Suck it up.

godt i samtidens barneskoleelevers
hverdag. I frykt av at de havner utenfor
som venneløse småkriminelle kjøres de
fra ”fritidsskole” til fotballtrening, til
pianotimer.
All ekte fritid slås hardt i hjel av videospill
og TV-serier. Når skal barna få tid til å
kjede seg til det punktet at de sysselsetter
seg selv ved å gå ut og samle insekter
eller finne multifunksjonelle trepinner?

“

Når skal de rekke å bli nysgjerrige?
Den brutale realiseringen av at jeg ikke
har råd til dødtid gjør meg vemodig for
jeg vet at det først er da jeg får tid til falle
ned i mitt eget hode og erfaring har vist
meg at fødselen av genuine interesser
krever en god porsjon dødtid. Det å
henge rundt og bare være er og forblir
min utopi.
Siden
hverken
studielånet
eller
boligprisene er noe som kommer

til å endres over natten, må vi bare
bevisstgjøres denne problemstillingen
og kanskje bli flinkere til å tillate oss å
dra på kafé og glane på folk eller ta oss en
10-minutters før forelesning og stirre på
de usynlige luftpartiklene som svever rett
foran øynene samtidig som vi beroligger
oss selv med at dødtid er dydig.

Mer distraherte, men også flittigere graver vi, både i bøker og
på google, men går samtidig glipp av alt vi kunne ha funnet
om vi hadde tatt oss tid til å grave i våre egne hoder.
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Japansk hjørne

Vagabond

Our Happy Time (Manga)
Ei gammel nonne får vite om en niese
som sliter med depressive tanker,
og bestemmer seg for at det å bringe
henne med seg til fengselet, hvor det
sitter mennesker med de samme tankene. En klassisk historie om verdien
av livet, akkompagnert av pianospilling fra niesen.For inne i mørket sitter
det de som også vil dele sine historier
med verden før tiden er ute.

Noblesse (Manwha)
Hva om årsaken til de få bevisene på
vampyrer i dagens samfunn, skyldtes
at de stakk til en hemmelig øy ingen
kan se? I Noblesse følger vi oppvåkningen til mannen med tittelen Noblesse,
som ikke har opplevd samfunnet på
lang tid. En original historie som ikke
tar seg selv høytidelig, og vil garantert
frembringe et smil i ny og ne. Ikke
minst; den er nettbasert.

Tiger & Bunny (Anime)
Prøv å forestille deg en verden hvor
superheltene er en del av et tvserie,
hvor du kan følge dem på direkten
i jakten på de kriminelle. Da har du
essensen i denne serien, der den eldre
helten får en ung rival med akkurat
samme krefter. Må den eldre generasjon vike for den yngre, og hva er
det som egentlig gjør at han fortsatt
driver på? Ikke minst, kan han endelig
få en sponsor?

Vagabond (Manga)
Takezo og Musashi ønsker å skape
navn for seg selv, og historien starter
derfor ved det berømte slaget ved
Sekigahara. Mens den ene er en smule
brutal, er den andre kjemper for å
komme seg ut av skyggen. Kanskje den
mest «realistiske» mangaen Husbjørnen vet om, men om den er et gullkorn;
definitivt!

Biørneballet

d

Rune
Sivertsen

Er du lei av å få Bleach eller Naruto i tips når du spør etter ny manga?
Føler du at du vil ha noe merenn den klassiske shounen? Ikke vær
redd, Husbjørnen kan hjelpe deg med å finne gullkornene du sliter
med å finne!

d
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Gamlelogen

23. februar kl 18.04
Pris 550 (student) / 750 (andre)
Påmelding innen 8. februar via

www.gildet.no/ball

d

d
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Livets fysikk
Jørn
Kløvfjell
Mjelva

Albert er 16 år. I ukedagene står han
opp, spiser sin frokost, og går på skolen.
På skolen arbeider han i snitt seks timer
hver dag. Deretter går han hjem, slapper
av, spiser middag, gjør lekser, før han til
slutt går for å legge seg. Albert tenker
ikke over hvordan alle disse handlinger
bidrar til å føre oss nærmere varmedøden:
Han tenker ikke over at han hele tiden
forringer energi han har mottatt gjennom
maten, slik at mulighetene for gjenbruk
blir dårligere.
For alt Albert gjør bidrar til at den
høyverdige energien (det vil si energi
som lett kan utnyttes) fra de kjemiske
forbindelser i maten går over til lavverdig
energi som varme. Når han går, leser
lekser eller ser på TV (det krever faktisk
energi dét også) benytter han energi.
Energi kan ikke skapes eller forsvinne,
men det kan gå over fra en form til en
annen, sier naturfagsboken fra 10. klasse.
Energien Albert bruker, blir til slutt avgitt
som varme til omgivelsene. Slik bidrar
Albert til å øke den totale uordenen i
universet.
Men denne artikkelen skulle ta for seg
evolusjonen, og her viser vi bare hvordan

I dette innlegg skal vi vise hvordan evolusjonen slett ikke bryter med
varmelærens 2. hovedsetning, som sier at entropien i universet alltid er
økende (universet går fra orden mot uorden). Med dette håper vi å oppklare
en del av de misforståelser som kreasjonistene baserer sine argument på.

livet til en enkelt organisme bidrar til å
øke den totale uordenen. Vi må imidlertid
ha dette for oss for å gå videre.
For energien i maten Albert spiser
kommer fra plantene, og plantene henter
gjennom fotosyntesen sin energi fra solen.
Varmen Albert avgir til omgivelsene
blir til slutt sendt ut i verdensrommet.
Jordens temperatur er relativt konstant,
noe som igjen må bety at det går ut like
mye energi i form av varme som det
kommer inn i form av sollys. Jorden og
Albert har i hvert fall én ting til felles
– begge omdanner høyverdig energi
til lavverdig energi, og sørger for at
universets entropi alltid er økende.
Det kan vises at økningen av entropi som
følge av energiens rute gjennom jorden
hvert sekund er 420×10^17 Joule/Kelvin
(F.Styer, 2008), det vil si tallet 42 med
16 nuller bak. Her blir faktorene gitt av
opprettholdelsen av organisk liv tatt med,
og her ser vi også hva som setter grensene
for evolusjonen. Den økende orden som
følge av evolusjon kan ikke overskride
denne økningen av uorden.
Slike tall gir evolusjonen et stort
spillerom. Selv de største estimat for

hyppigheten av evolusjonen gir så liten
økning av jordens orden at det aldri vil
kunne måles.
Utover denne grensen trenger vi ikke å
tenke på ”hvor sannsynlig” livets skapelse
og utvikling er. Grensene entropien setter
er klare, men også romslige. Selvsagt er
det enda lite sannsynlig at de kjemiske
reaksjoner som starter livsprosessen
skjer, men muligheten er der likevel.
Jorden hadde hatt forholdene som
skulle til for liv før livet faktisk ble til, og
hvert sekund skjedde det et stort antall
kjemiske reaksjoner. På et tidspunkt
rullet hjulet i livets favør, og de første
livsprosessene kom etter hvert i gang
(eventuelt kom livet til jorden med en
meteor eller noe tilsvarende). Og når det
først blir til er livet motstandsdyktig; dets
evne til å reprodusere seg selv sørget for
at selv om noen individer gikk tapt, var
det andre – mer tilpassede – som kunne
være bærere av livskimen. Og Albert fører
arven videre.
Kilder:
F.Styer, Daniel. 2008. Entropy and
evolution. American Journal of Physics.
29 November 2008, ss. 31-32.
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DANSEBJØRNENS BAKSIDE
Vi anbefaler
Kjellerkro, hver fredag på RF, alltid-alltid.
26.01: Semesterstartfest i på Chateau Neuf
30.01: Onsdagsdebatten: “Kommentariatets
diktatur”; kl 1900 på CN.
04.02: Upopulær aften: “Nanoteknologi: det
store i det lille”; kl 1900 på CN.
07.02: SENT på Teknisk museum; konsert med
Lucy Swann, foredrag, workshop, quiz, øl, mm.
12.02: DARWIN DAY! Se artikkel side 3.
14-16.02: BY:LARM
15.02: Holy Toy release-konsert kl2100 på
Parkteateret
15-23.02: BIØRNEGILDET!!!!!!

Dette er en grensesprengende og sinnsutvidende artikkel.
Den gir mening og hyperfokus. Differensiallikninger
og kvantekjemi fremstår som trivialiteter etter du har
lest denne artikkelen. Ditt sin beveger seg - fra en
krypdyrhjerne til det guddommelige intellekt - mens du
leser denne artikkelen. Kroppen føles både lett og tung. Du
synker og flyter og svever. Du kommer nok til å leve evig
etter du har lest denne artikkelen. Du stirrer inn i atomer og
intergalaktiske bølger, nervesystemet ditt blottlegges og
opphører å eksistere. Du opptar næring og informasjon ved
diffusjon. Neida. Joda.

23.02: Biørneballet
25.02: Upopulær aften: “Bak lukkede dører - om
voldtekt” kl 1900 på CN
03.03: Åpen insektdag: insekter som
menneskemat; kl 1100 Zoologisk museum
St.Patricks day på På Jakt & fiske. Det blir
som vanlig gratis sprit og liveband. Nytt denne
gangen er atte taket er fult av discokuler.

Lyst til å bli

journalist?
Skriv om mat, tegneserier, politikk, film,
musikk, fysikk eller alt
midt i mellom. Send
oss en mail, og du kan
bli med i Husbjørnen!

HUSBJØRNEN
bjoernen@rf.uio.no

Lik Husbjørnen på Facebook

Illustrasjon: Linnea Vestre
(linneavestre.tumblr.com)

