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Fysikkolympiaden 2012/2013

Norsk finale i fysikkolympiaden for elever i videre-
g̊aende skole er igjen blitt avviklet ved Fysisk insti-
tutt, UiO. Etter en ukes intenst kurs var det finale
22. mars. Åsmund Hausken Sande fra Valler vgs. ble
best med 17,5 poeng av 22 mulige. (Ogs̊a i fjor var
vinneren av den norske finalen fra Valler vgs.) Carl
Andreas Julsvoll fra Oslo Handelsgymnasium ble nr.
2, Arnoldas Seputis og Henrik Klauset Svensson fra
henholdsvis Sandnes vgs. og Nesbru vgs. delte tred-
jeplassen. Tobias Torben fra Spjelkavik vgs. ble nr.
5. Henrik Svensson har ogs̊a kvalifisert seg til den
internasjonale finalen i kjemi og har valgt å delta
der. Dermed blir Gjert Magne Knutsen fra Sandnes
vgs. ogs̊a med p̊a det norske laget som skal til den
internasjonale finalen i København i juli.

Finaleoppgavene var nok vanskelige, særlig
tatt i betraktning av at det er mye nytt stoff og
at deltakerne har kort tid til å besvare oppgavene.
Imidlertid kunne den kanskje vanskeligste oppgaven
løses innenfor pensum i Fysikk 2 i vgs.

For å komme med i finalen må elevene gjen-
nom to uttakningsrunder. I første runde deltok
98 skoler med 872 elever, hvorav 24 % var jenter.
Andelen jenter som tar Fysikk 2 p̊a landsbasis, er
omtrent 30 %. Jentene er mao litt underrepresen-
tert i fysikkolympiaden. Antall deltakere i år var
betydelig høyere enn i 2011, men lavere enn ved
rekorddeltakelsen i 2010.

Oppgavene i første runde, de fleste flervalgs-
oppgaver, var som vanlig utfordrende. Men noen
fikk likevel til alt, og ellers sprer poengsummen seg
godt over hele skalaen. Det er imidlertid en ut-
fordring å lage gode oppgaver til fysikkolympiaden,
særlig for første runde. Oppgavene skal b̊ade være
relevante og spennende, og noen bør være litt an-
nerledes enn oppgaver i lærebøkene. Vi tar derfor
gjerne imot forslag til oppgaver.

Andre runde ble gjennomført 7. februar.
Dette er en tre-timers prøve som er en del vanske-
ligere enn den i første runde. Kravene til begrun-
nelser er ogs̊a strengere her. Det var 76 (derav 11
jenter) som hadde kvalifisert seg, og det var 64 (10
jenter) fra 47 skoler, som leverte besvarelser fra 2.
runde. Åsmund Hausken Sande fra Valler vgs. ble
best med nesten alt riktig. P̊a de to neste plassene

kom Sondre Sortland fra Bergen Handelsgymnasium
og Martin Berild fra Molde vgs.

De 19 beste fra 2. runde ble invitert til en ukes
kurs og norsk finale p̊a Universitetet i Oslo, fra 18.
til 22. mars. Dette kurset er svært omfattende og
intenst. I tillegg til forelesninger, laboratorieøvelser
og oppgaveregning, er det populærforedrag hver
dag, sosiale tilstelninger, omvisning og orientering
om studier ved UiO. Flere av deltakerne har sendt
oss hyggelige tilbakemeldinger. Her er et utdrag:

Jeg vil gjerne takke for et fantastisk opphold
denne uken p̊a fysikkolympiaden! Det har vært
kjempe bra og jeg har lært masse ny, spennende og
interessant fysikk, som jeg definitivt kommer til å
dra nytte av senere! Fysikktimene og populærfore-
lesningene har virkelig inspirert meg til å fortsette
med noe som er sterkt knyttet til fysikkfeltet.

Den internasjonale finalen skal foreg̊a i
København fra 7. til 15. juli. Det blir nok et litt
spesielt opplegg der siden danskene feirer 100-̊ars-
jubileum for Bohrs atommodell.

Finalen best̊ar av to konkurransedager, én med
teorioppgaver og én med eksperimenter. De andre
dagene er det ulike sosiale og kulturelle arrange-
menter, sightseeing og ekskursjoner. Det er mao
et rikholdig program, og møtet med fysikkelever fra
alle verdens kanter er en stor opplevelse!

Den norske fysikkolympiaden er støttet av Forsk-
ningsr̊adet, Kunnskapsdepartementet og UiO.

Mer om fysikkolympiaden finnes p̊a v̊are
nettsider: http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/
grupper/skolelab/fysikk-ol/
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Deltakerne p̊a treningskurset for fysikkolympiaden.
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