
Fysikkolympiaden 2010/2011 
 

Nok en gang har vi avholdt norsk finale i fysikkolympiaden for elever i videregående skole.  

Finalen foregikk fredag 1. april på Fysisk institutt ved Universitet i Oslo. Jonas Kylling fra 

Spjelkavik vgs. ble best med 20 av 21 mulige poeng. Nr. 2 ble Håkon Johnsen fra Voss 

gymnas med 19 poeng. Trond Andersen fra Ås vgs, Nikolay Martyushenko fra Sandefjord 

vgs. og Vidar Skogvoll fra Trondheim katedralskole fikk alle 17,5 poeng. Disse fem er tatt ut 

til den internasjonale fysikkolympiaden som skal være i Bangkok til sommeren! 

 

For å komme med i finalen har disse elevene vært gjennom to uttakningsrunder. I første runde 

deltok 994 elever fra 111 skoler i november. Det er en betydelig økning fra i fjor – noe vi 

setter stor pris på! Vi vil jo at så mange som mulig skal oppleve gleden ved å få noen ekstra 

utfordringer i fysikk. Oppgavene, de fleste flervalgsoppgaver, var som vanlig utfordrende 

nok. Glenn Nordheim fra Bergens handelsgymnasium ble best. 
  

Det var 67 elever som så deltok i 2. runde. Dette er en tre timers prøve som nok er en del 

vanskeligere enn den i første runde. Kravene til begrunnelser er også strengere her. Håkon   

Johnsen fra Voss gymnas ble best med alt riktig! På de to neste plassene kom Nikolay 

Martyushenko fra Sandefjord vgs. og Morten Støstad fra Nesbru vgs. 

 

De 17 beste fra 2. runde deltok på en ukes kurs på Universitetet i Oslo og Norsk Finale. 

Kurset ble avholdt fra 28. mars til 1. april. Kurset er svært omfattende og intenst. På 

programmet sto imidlertid ikke bare forelesninger, laboratorieøvelser og oppgaveløsning, men 

også et populærforedrag hver dag, sosiale tilstelninger, omvisning og orienteringer om studier 

ved UiO. 

 

Flere av deltakerne har sendt oss hyggelige tilbakemeldinger. Her er et lite ”selektivt” utvalg: 

 

Jeg syntes uka på Blindern var veldig interessant og lærerik. Det var allikevel vanskelig å 

henge med på alt som skjedde på tavla. Tempoet var høyt, men dette er jeg helt enig i at det 

bør være. Måten det ble undervist på derimot, var ganske annerledes, i hvert fall fra det jeg er 

vant med. Kan jo nevne spesielt integraler og små d'er, som det ikke var lite av når man skulle 

igjennom utledninger. Jeg synes det er bra at det var lagt inn populærforelesninger og 

omvisning rundt i de forskjellige delene av fysikkbygningen. For min del gjorde dette at UiO 

ble atskillig mer attraktivt enn det var fra før av. Alt i alt er jeg veldig fornøyd med opplegget, 

og angrer ikke et sekund på at jeg takket ja til dette!  

Takk for eit veldig bra opphald! 

 

…  jeg vil gjerne få takke for en lærerik uke med mange spennende erfaringer. Jeg er alt i alt 

veldig fornøyd med opplegget, men skal jeg sette fingeren på noe så kunne jeg godt tenkt meg 

noe sosialt første kvelden. Hadde vært fint å bli litt bedre kjent fra begynnelsen av. Synes også 

det ble noe mye laboratoriearbeid. Kunne kanskje kortet ned en time på hver av øktene. 

Men ellers superfornøyd! 

 

Opphaldet var fantastisk kjekt. Mange interessante førelesningar. 

Knallbra at de gir oss ei heil veke med fysikk-undervisning! 

 

Den internasjonale finalen skal i år foregå i Bangkok i Thailand i juli. Finalen består av to 

konkurransedager, - en med teorioppgaver og en med eksperimenter. De andre dagene 

oppholdet varer, er det ulike sosiale og kulturelle arrangementer, sightseeing og ekskursjoner. 



Det er med andre ord et rikholdig program, og jeg tror alle som har deltatt vil si de har hatt en 

opplevelse for livet! 

 

Den norske fysikkolympiaden er støttet av Norges forskningsrådet, Kunnskapsdepartementet 

og Universitetet i Oslo. 

 

 


