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Rapport gällande projektet: Fysikbromöte

Beskrivning av den genomförda insatsen (inklusive målgrupp samt syfte och mål)

"Myndigheten skulle också vilja stödja ett initiativ från det nationella 
resurscentrumet i fysik att skapa en "fysikbro" modellerad efter NCMs 
mattebro." Så skrev Skolverket i sin slutredovisning (Dnr 2010:342) av 
uppdraget att genomföra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik.

Fysikbron avser att vara en mötesplats mellan forskare och lärare på universitet 
och i skolor, främst gymnasier. Genom mötena delas erfarenheter av olika 
samarbetsprojekt och frågor av gemensamt intresse. Ett första fysikbromöte 
hölls, med stöd av Skolverket (dnr 2010:256), i oktober 2011, samlade ett 50-tal 
deltagare i Göteborg. 



 Rapport: Fysikbromöte, NRCF

Skolverket
2013-12-06

2 (5)

Genom det projekt som beviljades av Skolverket (Dnr 2012:1009) fick vi 
möjlighet att anordna ett nytt möte för att forsätta att utveckla kontakter, som 
komplement till de möten som sker elektroniskt. 

Ursprungligen planerades ett fysikbromöte till början av februari, men eftersom 
beskedet om finansiering kom sent visade sig detta datum vara för tidigt. Vi 
beslöt därför att hålla mötet i anslutning till de Nordiska Fysikdagarna 2013 
som hölls 12-14 juni Lund, dels genom möte efter fysikdagarna, dels genom 
sessioner om fysikundervisning under själva mötet. Genom bidrag från NRCF 
kunde lärare anmäla sig till Fysikdagarna till reducerad avgift. 

NRCF stod också för resekostnaderna för 
professor Paul Doherty från 
Exploratorium i San Fransisco som var 
plenartalare under de Nordiska 
fysikdagarna, och fortsatte sedan för en 
fullsatt parallellsession om fysik-
undervisning. med en presentation av 
Exploratoriets Teacher Institute 
(http://www.exploratorium.edu/teacher-
institute   )  

Paul Doherty fanns också med 
under alla pauser och inspirerade 
med ett eget experimentbord bland 
utställda posters och i under-
visningssektionens sessioner, 
inklusive en session på Vattenhallen 
på LTH.

http://www.exploratorium.edu/teacher-institute
http://www.exploratorium.edu/teacher-institute
http://www.exploratorium.edu/teacher-institute
http://www.fysik.lu.se/npd2013
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Utvärdering av insatsen i förhållande till syfte och mål
Många frågor behandlades: 

De nya styrdokmenten ställer ökade krav på bl.a. experimentella färdigheter och 
IKT. Dessa områden diskuterades. NRCF har samlat länkar till olika sätt att 
använda IKT i fysikundervisningen på http://www2.fysik.org/ikt

Det finns många olika tävlingar som berör fysikområdet och vi diskuterade att 
de uppgifter som tas fram bör kunna vara till stöd för lärare. 

Fysik och samhälle är en nystartad sektion inom svenska fysikersamfundet och 
det var också temat för de Nordiska fysikdagarna, som belystes t.ex. genom en 
paneldebatt första kvällen om stora anläggningar (Det fanns också möjlighet 
till platsbesök på byggplatsen för Max IV.)

Genusaspekter belystes på ett fantastiskt sätt i det avslutande plenarföredraget 
av Jocelyn Bell Burnell som också visade hur mycket hårt arbete som låg bakom 
upptäckten av pulsarer.

En sammanfattning av diskussionerna presenterades på försök i form av en 
blogg, för att möjliggöra separata diskussioner. Några frågor tas upp under nästa 
rubrik.

Beskrivning av effekt/resultat i den egna verksamheten på kort och lång 
sikt

Fysikbromötet är en del i ett långsiktigt uppbyggande av nätverk mellan lärare 
på universitet och i skola. 

En viktigt mål för fysikbron har varit att den ska få effekt, inte bara på vår egen 
verksamhet utan även på andras. 

En fråga som diskuterades under det avslutande mötet 14-15 juni 2014 var 
uppläggningen av kursen fysik 3, som går första gången under vt14. I samband 
med mötet initierades en lista med skolor/lärare som kommer att ge kursen. 
Listan finns på http://www2.fysik.org/gymnasiet/fysik_3/     och har kompletterats 
under sommaren och hösten.

En annan punkt som diskuterades på mötet i Lund var att ta fram ett 
diagnosmaterial för att tydligare kunna kartlägga de stora skillnader som finns i 
förkunskaper hos elever som börjar gymnasiet. Arbetet har legat nere i väntan på 
besked om NRCFs framtid. Fysikersamfundets lektorsgrupp, där Lassana 
Ouattara är medlem, http://www.fysikersamfundet.se/undvis/lektorsgrupp.html 
har tagit fram exempelprov för Fysik 1.

Under lång tid har vi tillsammans med Fysikersamfundet diskuterat möjligheten 
att samarbeta med lärare för att utveckla stödmaterial till KVAs 

http://www2.fysik.org/ikt
http://fysikbro.blogg.lu.se/tavlingar/
http://www.fysikersamfundet.se/undvis/lektorsgrupp.html
http://www2.fysik.org/gymnasiet/fysik_3/
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inspirationsdagar:  http://www.kva.se/Skola/Larardagar/.  Fysikersamfundet har 
gått vidare med detta projekt. 

Ett tema för de nordiska fysikdagarna var fysik vid stora anläggningar. I 
anslutning till Fysikdagarna fick NRCF en förfrågan om att vara svensk 
kontaktpunkt för CERNs lärarkurser, där bl.a. svenska forskare tar emot lärare i 
juni och i v44. Lassana Ouattara och Ann-Marie Pendrill besökte CERN i juni 
för att diskutera detta närmare, och under höstlovet 2103 skickade vi Mattias 
Andersson, från St Petri skola  i Malmö, för att delta i veckan och för framtida 
samarbete för att utveckla stödmaterial för olika sätt att utnytta resurser från 
CERN i fysikundervisningen. 

Långsiktigheten av vår egen verksamhet är fortfarande osäker, genom hotet om 
nedläggning av nationella resurscentra. Vi konstaterar dock att 
Fysikbrosamarbetet har byggt upp nätverk mellan svenska lärare, fysiker och 
fysikdidaktiker, med alltmer utvecklade nordiska kontakter.

Beskrivning av spridningen av erfarenheterna från insatsen
Aktiviteter och material presenteras och uppdateras naturligtvis löpande på 
fysik.org. Inom nätverket har vuxit fram ett antal arbetsgrupper för olika projekt, 
tävlingar, inspirationsdagar, kurser, tivolifysik mm. Genom att kontakter har 
etablerats kan grupperna samverka i den utsträckning som passar deltagarna. 
Maillistor kompletterar facebook och www när information ska skickas ut. 
Nätverket består av många nyckelpersoner, som i sin tur sprider vidare!

I anslutning till det första mötet i Göteborg skapades också en facebook-grupp, 
https://www.facebook.com/groups/gymnasiefysik/ ("Nätverk och forum för 
fysik i gymnasiet") som f.n. har 168 medlemmar. Många är regelbundet aktiva 
och delar med sig av länkar, tips och ideer för undervisningen och diskuterar 
didaktik, metodik, fysik och IKT.  

Samtidigt vet vi att många gymnasielärare avstår från möjligheterna med 
Facebook. Vi gjorde därför också en blogg som sammanfattade diskussioner om 
förslag på områden att arbeta vidare med http://fysikbro.blogg.lu.se  .   

Genom osäkerheten om vår framtid har bloggen legat i träda efter sommaren.

http://fysikbro.blogg.lu.se/
http://fysikbro.blogg.lu.se/
http://www.kva.se/Skola/Larardagar/
https://www.facebook.com/groups/gymnasiefysik/
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Ekonomisk rapport över använda medel

Budget Kostnader
Anordnande av konferens   70 000
Resa, Paul Doherty   14 029
Konferenslokal + övernattning, 
Sparta, Lund 14-15 juni

  23 286

Vattenhallen, lokalhyra   1 500
Lunch 15 juni    2 679
Bidrag till konferensavgift för 
lärare för NPD2015, 12-14 juni

  15 000

Koordinering+ program   15000
SUMMA    70 000   71 494
Indirekta kostnader    35 000   38 600
Totalt 105 000  110 100

Efter påskrift scannas denna redovisning och mailas till Skolverket.
Mailas till: sari.tornqvist@skolverket.se 

och en cc till: veronica.bjurulf@skolverket.se

Rapport inlämnad av:Ann-Marie Pendrill

Från aktör: Nationellt resurscentrum för fysik
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