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Innledning
Første runde ble gjennomført i ukene 43 og 44 høsten 2021. Det deltok 95 skoler med 764 elever. Det er
noe færre elever enn i fjor, men omtrent like mange skoler. Koronasituasjonen kan kanskje fortsatt ha
spilt en rolle. Vi har også merket oss at det er færre skoler som har med hele fysikkgrupper. Andelen
jenter var 23 %, noe som er ganske nær andelen jenter som tar Fysikk 2 på landsbasis.
Nedenfor er litt enkel statistikk basert på svarene fra 755 elever og 93 skoler.

Histogram som viser fordelingen av samlet poengsum
Maksimum er 40 poeng

Gjennomsnittlig poengsum er 15,9 av maksimum 40. Standardavviket er 7,0. Det tyder på at oppgavene
er vanskelige for mange elever.
Det var imidlertid 34 elever som fikk 30 poeng eller mer, og det er jo svært bra. Det var bare én elev
som fikk alt riktig, altså 40 poeng. Poengsummen for å gå videre til 2. runde er 26 poeng. I alt 67 elevene
får være med i 2. runde. Alt i alt ser det ut som oppgavesettet har vært ganske vanskelig, og absolutt
utfordrende nok.
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Gjennomsnittspoeng for hver oppgave normert til 1,0 for riktig svar

*“Overse” alt for mange siffer i tallene
Oppgavene 7, 9 og 10 peker seg ut som de klart vanskeligste. Det er mange som får 0 poeng på de to
åpne oppgavene.

Korrelasjon mellom hver oppgave og total poengsum
Alle oppgavene korrelerer positivt med samlet poengsum. Det betyr at i hovedsak er det de med høy
total poengsum som svarer riktig på hver enkelt oppgave, som det bør være!
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Vi merker oss imidlertid at oppgave 6 og 7 har ganske lav korrelasjonskoeffisient. Det betyr at en god del
elever med ganske høy poengsum totalt, har svart feil på disse to oppgavene. Se også neste avsnitt for
noen flere kommentarer.

Svaralternativer
De neste 8 tabellene viser fordelingen av svaralternativene for hver enkelt flervalgsoppgave.
Rett svaralternativ er merket med *. «Missing» er de som ikke har svart.

*Alternativ F her er feiltasting
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*Alternativ F her er feiltasting
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Som nevnt korrelerer oppgave 6 nokså lavt med total poengsum. Her ser vi også at det er hele 45 % som
krysser av for alternativ A, altså at h = 0. Det er kanskje forståelig, men her er poenget at messesenteret
ikke kommer høyere enn startpunktet. Det er 28 % som svarer riktig.

Også oppgave 7 korrelerer noe svakt med total poengsum. Her ser vi i tillegg at oppgaven er veldig
vanskelig for mange elever. Kretser, som er pensum i Fysikk 1, er erfaringsmessig utfordrende for
mange. Det er nok få som har tatt seg tid til å repetere elektrisitet fra forrige skoleår. Her må en i tillegg
bruke at strømmen gjennom R5 må bli veldig liten siden resistansen er så stor sammenliknet med det
andre.
Ganske mange har krysset av for alternativ B. De har kanskje tenkt at strømmen blir
10 V/3000  = 3,3 mA, altså omtrent 3 mA.
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Selv om den største gruppen (37 %) svarer riktig, sprer svarene på de fleste alternativene. Vi merker oss
at det er flere som ikke svarer (missing i tabellen) på oppgave 8 enn de andre oppgavene.

Oppgave 9
Figuren viser poengfordelingen til oppgave 9. Som figuren viser; veldig få får poeng på oppgaven, og
oppgaven er for vanskelig.

Oppgave 10
Denne oppgaven er også vanskelig. Over 60 % har fått null poeng. Men det er noen som har fått til noe.
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Til slutt
Ser vi resultatene ovenfor under ett, er det ganske klart at oppgavesettet er vanskelig, kanskje litt for
vanskelig, men at det har likevel fungert rimelig bra.
Det er en utfordring å lage gode oppgaver til fysikkolympiaden, særlig første runde. De skal både være
relevante og spennende, og noen av oppgavene bør være litt annerledes enn standardoppgaver fra
lærebøkene. Vi tar gjerne i mot tips og forslag, og vi trenger flere deltakere i fysikkolympiade komiteen.
Ta kontakt med Ellen K. Henriksen; e.k.henriksen@fys.uio.no
eller Anders Lauvland; anders.lauvland@fys.uio.no
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