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Litt statistikk fra andre runde i 

Fysikkolympiaden 2014/2015 
Carl Angell, Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, UiO 

 

Innledning 
Andre runde ble gjennomført 5. februar 2015. Det var 84 elever (derav 9 jenter) fra 52 skoler som 

hadde kvalifisert seg, og det var 80 (7 jenter) som leverte besvarelser fra 2. runde.  

Histogram viser fordelingen av total poengsum.  

Maksimum er 24 poeng. 
 

 
Gjennomsnittlig poengsum er altså 11,2. Høyeste poengsum var 20 poeng, - altså nesten alt riktig.  

Gjennomsnittspoengsum på 11,2 er OK. I gjennomsnitt klarer altså elevene nesten halvparten. 

Poengsummen for å gå videre til kurs og norsk finale er 15,5 poeng. Det er 18 elever som får delta på 

kurset og finalen som foregår fra 16. til 20. mars 2015 på Fysisk institutt ved UiO.  

Gjennomsnittspoeng for hver oppgave normert til 1,0 for riktig svar. 

Oppgave 3 var den oppgaven som færrest fikk til. Nesten halvparten fikk null poeng. Det var 8 som 

fikk den helt til, og i tillegg var det 10 som kom omtrent halvveis. Oppgaven var nok ganske så uvant. 

Mange har tydeligvis hatt problemer med å formulere modellen matematisk. Dessuten må en kunne 

forenkle regneuttrykket underveis på grunnlag av antakelser gitt i oppgaveteksten.  
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Oppgave 6 og 7 var også vanskelige. Oppgave 6 var «nesten» en standard skråplanoppgave, men 

inneholder litt tung regning inkludert derivasjon. Bare 6 elever fikk til alt på den oppgaven.  

Oppgave 7 var det 14 som fikk helt til. Trikset i denne oppgaven er å bruke et referansesystem som 

beveger seg i forhold til bakken. Det er nok også en uvant tenkemåte for mange. 

 

Oppgave 2 var det flest som fikk til. Det var 60 elever som greide den. 

 

Tabellen under viser gjennomsnittspoeng (normert til maks 1 poeng) og standardavviket for hver 

oppgave. 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

o1 80 ,5906 ,43254 

o2 80 ,8729 ,25744 

o3 80 ,2563 ,33629 

o4 80 ,7125 ,35576 

o5 80 ,4563 ,39030 

o6 80 ,2688 ,31453 

o7 80 ,3297 ,38270 

Valid N (listwise) 80   

 

Korrelasjon mellom hver oppgave og total poengsum (totalskåre) 
Alle oppgavene korrelerer høyt og positivt med total poengsum, bortsett fra oppgave 4 som har litt 

lav korrelasjonskoeffisient. Både oppgave 2 og oppgave 4 er det mange som får til, og da blir 

spredningen i den totale poengsummen for alle de som har riktig, forholdsvis stor. Men dette betyr 

at i hovedsak er det de med høy poengsum som svarer riktig på hver enkelt oppgave, - som det bør 

være!  

Correlations 

 SUM 

Oppg 1. 2p Pearson Correlation ,534
**
 

Oppg 2. 3p Pearson Correlation ,306
**
 

Oppg 3. 4p Pearson Correlation ,583
**
 

Oppg 4. 3p Pearson Correlation ,254
*
 

Oppg 5. 4p Pearson Correlation ,643
**
 

Oppg 6. 4p Pearson Correlation ,639
**
 

Oppg 7. 4p Pearson Correlation ,710
**
 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Til slutt 
Ser vi resultatene ovenfor under ett, kan vi si at oppgavene har fungert rimelig bra. Noen få har fått 

til neste alt, en del har også fått til mye, og ellers sprer total poengsum seg godt over hele skalaen.  

Vi tar gjerne i mot tips og forslag, og vi trenger flere deltakere i fysikkolympiade komiteen. Ta kontakt 

med Carl Angell, carl.angell@fys.uio.no.  


