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Sammanfattning 
I det centrala innehållet för fysik på gymnasiet ingår att kunna förstå och förklara den så 
kallade våg-partikeldualiteten. Samtidigt uppmärksammar den internationella forskningen 
löpande om elevers svårigheter att förstå kvantfysik, bland annat våg-partikeldualiteten. 
Syftet med denna uppsats är att identifiera orsaker till varför så är fallet. 

Vad innebär då begreppet våg-partikeldualitet? En mekanisk analogi till vad som avses går 
att föreställa sig genom att tänka sig en liten partikel som rör sig genom ett medium som det 
finns vågrörelser i. Partikeln påverkas av stående vågor i mediet, motsvarande dem i en 
vibrerande sträng, fast i tre dimensioner, som guidar in den i specifika spår. En del av dessa 
kan ha genererats av partikeln själv vid tidigare tidpunkter. Det går inte att förutspå exakt 
vilken väg partikeln kommer att ta genom mediet fyllt av vågor, eftersom små slumpmässiga 
störningar i känsliga positioner kan förändra dess bana helt. Däremot kan sannolikheten att 
den anländer till en viss slutposition ändå bestämmas, eftersom de stående vågorna i mediet 
skapar mönster som gör vissa potentiella slutpositioner mer sannolika än andra. Den lilla 
partikeln ”har” i denna mening alltså även vågegenskaper. 

Uppsatsen inleds med en översikt av den senaste internationella forskningen om 
undervisning inom kvantfysik på motsvarande gymnasienivå eller högre. Metoden för att 
besvara forskningsfrågan, dvs vad det finns för motsägelser och kunskapsgap i och mellan 
gymnasieläroböcker avseende våg-partikeldualitet, består i att reda ut oklarheter genom att 
analysera kapitlen som behandlar våg-partikeldualitet i fyra samtida läroböcker i ämnet. I 
diskussionsavsnittet presenteras ett kompletterande förslag på kapitelinnehåll som tagits 
fram utifrån ett schema (en så kallad CoRe) som guidar lärarens tankar till att utgå från 
elevernas synsätt. Studien kan alltså ses som en jämförelse mellan fem läroböcker i ämnet, 
varav en är fiktiv. 

Resultatet av studien är att motsägelser förekommer; dels mellan läroböckerna men även 
gentemot ett antal påståenden avgörande för förståelsen av begreppet våg-partikeldualitet. 
Det råder även ett kunskapsgap som förhindrar en kontinuerlig övergång från klassisk till 
modern fysik i samtliga läroböcker. Motsägelserna skulle behöva undersökas för att få 
klarhet i vilka påståenden som är korrekta och vilka som behöver korrigeras inför en ny 
upplaga. Kunskapsgapet behöver slutas av pedagogiska skäl. Motsägelserna behöver 
naturligtvis avlägsnas, bland annat för ökade möjligheter till rättssäker betygssättning. 

Appendixet är huvudsakligen avsett för fysiklärare och blivande fysiklärare eftersom det 
innehåller matematiska formler. Syftet med att inkludera det är att visa hur framställningen 
av kvantfysik kan avmystifieras, bland annat genom att visa hur den imaginära enheten kan 
fås att försvinna i Schrödingerekvationen. Där visas även hur begreppet kvantum 
uppkommer och beskrivs matematiskt, likheter mellan Schrödingerekvationen för en fri 
partikel och ekvationen för böjvågor i fasta material, likheter mellan utstrålning av ljud från 
ytor och den fotoelektriska effekten samt likheter mellan Schrödingerekvationen och 
kopplade diffusions-/koncentrationsprocesser. Det visas även varför endast plana vågor på 
sinusform kan propagera oförändrade, vilket sprider nytt ljus över materievågor och de 
Broglie-våglängden.  
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Inledning 

“The book-philosopher […] relates what one man has said and another man meant, 
and what a third has objected to, and so on. He compares, weighs, criticises, and 
endeavours to get at the truth of the thing, and in this way resembles the critical 
historian. For instance, he will try to find out whether Leibnitz was not for some 
time in his life a follower of Spinoza, etc. […]. It surprises us that such a man should 
give himself so much trouble; for it is evident that if he had fixed his attention on 
the matter he would soon have attained his object by thinking a little for himself.” 
(Schopenhauer 1851, se University of Adelaide 2014, kap. 6) 

Problemformulering 
I det centrala innehållet i kursen Fysik 2 ingår att kunna förstå och förklara den så kallade 
våg-partikeldualiteten. En mekanisk analogi till vad som avses med våg-partikeldualitet 
motsvarar att en liten partikel såsom en plastkula rör sig genom ett medium som det finns 
vågrörelser i, till exempel vatten. Partikeln påverkas av stående vågor i mediet, motsvarande 
dem i en vibrerande sträng fast i tre dimensioner, som guidar in den i specifika spår. En del 
av dessa kan ha genererats av partikeln själv vid tidigare tidpunkter.  

Om en penna balanserar på sin spets kan en mycket svag slumpmässig vindpust bestämma 
åt vilket håll pennan faller. På samma sätt kan en mycket liten krusning helt bestämma vilken 
väg som partikeln ovan tar när den befinner sig i en motsvarande känslig position i mediet 
med stående vågor. Även om det inte går att förutspå exakt vilken väg partikeln kommer att 
ta genom mediet fyllt av vågor, eftersom små slumpmässiga krusningar kan förändra dess 
bana helt, så kan sannolikheten att den anländer i en viss slutposition ändå bestämmas, 
eftersom de stående vågorna i mediet gör vissa slutpositioner mer sannolika än andra 
genom att vissa vägar blir mer framkomliga än andra. Den lilla partikeln ”har” i denna 
mening alltså även ”vågegenskaper”. Detta är innebörden av våg-partikeldualitet.  

Mediet vatten i ovanstående exempel består i sin tur av andra partiklar, dvs 
vattenmolekyler, som i sin tur består av väte- och syremolekyler, som i sin tur består av 
elektroner, protoner och neutroner. Protonerna och neutronerna består i sin tur av kvarkar. 
Men vad finns mellan elektronerna och kvarkarna? Svaret är kraftförmedlingspartiklar i form 
av fotoner, gluoner och bosoner. Men vad finns i mellanrummet mellan elektronerna, 
kvarkarna och kraftförmedlingspartiklarna? Absolut ingenting får man förmoda. I denna 
mening finns inget kontinuerligt medium utan endast en samling punktformade 
elementarpartiklar som tillsammans kan skapa kollektiva rörelser liknande ”vågen” i stora 
arenor. Även om alltså energin och materian är diskretiserad så tillåts alltså antalet möjliga 
positioner, hastigheter och riktningar vara oändligt i detta intet. Ljudhastigheten i vatten är 
en välkänd egenskap hos ett sådant kollektiv av partiklar, vattenmolekyler, men en 
vattenmolekyl ”har” för den skull inte denna ljudhastighet. Partikeln, vattenmolekylen i 
detta fall, har alltså vanligtvis en helt annan hastighet än mediets vågutbredningshastighet. 

Den hävdvunna uppfattningen är dock istället att det inte behövs något medium, någon eter, 
för att partikeln som studeras ska kunna uppvisa fenomen som beskrivits ovan. Detta 
grundar sig på ett experiment som utfördes i slutet av 1800-talet som inte kunde påvisa 
förekomsten av någon (stillastående) eter (Michelson 1881, s. 128). Samtidigt är det allmänt 
känt att elektromagnetiska vågor kan utbreda sig och de beskrivs av en vågekvation med en 
materialparameter som bestämmer ljushastigheten. Vågekvationen beskriver dock endast 
vågformerna i mediet, inte hur en partikel nedsänkt i detta medium skulle påverkas av dem. 
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Skillnaden är att mediets partiklar normalt bara utför en vibrationsrörelse vid vågutbredning 
så någon nettomasstransport sker då inte. Detta är helt centralt för förståelsen av våg-
partikeldualiteten där en specifik partikel studeras och inte enbart mediet den är nedsänkt i. 
Om partikeln inte hade varit nedsänkt i ett medium hade den bara fortsatt obehindrat rakt 
fram. Allmänna relativitetsteorin generaliserar detta till att partikeln tar enklaste vägen i en 
krökt rumtid, vilket därmed utgör ett slags medium, matematiskt modellerat som ett 
kontinuum, och inte intet. 

Den omedelbara lösningen på problemet att en partikel som rör sig i ett intet ändå kan skapa 
vågor och avvika från en rät linje vore alltså att hävda att det visst finns ett medium som 
partikeln utbreder sig i, även om dess existens inte kunde bevisas i slutet på 1800-talet. Den 
lösning som istället antagits är att en elektromagnetisk våg kan utbreda sig utan medium och 
att ljushastigheten istället är en egenskap hos vågen i sig. Vidare antas att elementarpartiklar 
utbreder sig som vågor med oändlig utsträckning i alla riktningar - med en hastighet som 
beror på deras frekvens och massa - men att de skapas och utplånas som punkter.  

Ovanstående förklaring som alltså bygger på att någon eter inte kunde påvisas har skapat en 
mycket besvärlig pedagogisk situation. 

Syfte 
I det centrala innehållet i kursen Fysik 2 ingår att beskriva våg-partikeldualiteten (Skolverket 
2017). Eftersom kvantfysik behandlar så fundamentala fenomen som elementarpartiklars 
interaktioner är det mycket viktigt med noggrannhet och tydlighet. Missuppfattningar får 
idealt inte förekomma. I en nyligen publicerad artikel som sammanfattar 74 
forskningsartiklar om elevers förståelse av kvantfysik hävdas dock att många elever har 
missförstått stora delar av kvantfysiken redan på gymnasienivå (Krijtenburg-Lewerissa, Pol, 
Brinkman & van Joolingen 2017, s. 1). Frågan är aktuell då jag själv kommer att ställas inför 
uppgiften att förklara våg-partikeldualiteten i min kommande roll som gymnasielärare i fysik 
och jag vill inte att eleverna skall ha gått ut gymnasiet och ha missförstått stora delar av 
kvantfysiken. Statens intresse sammanfaller med detta i och med läroplanen. Syftet med 
denna uppsats är att identifiera orsaker till att missuppfattningar kan uppstå i det specifika 
fallet våg-partikeldualism genom att undersöka vad det finns för motsägelser och 
kunskapsgap i och mellan gymnasieläroböcker avseende våg-partikeldualitet. 

Missuppfattningar kring våg-partikeldualiteten kan uppstå bland elever såväl som bland 
lärare, läroboksförfattare och till och med forskare. Att avgöra huruvida ett påstående är en 
missuppfattning eller inte kan dock visa sig vara svårt, men naturligtvis inte på förhand 
omöjligt: Descartes bevisade redan på 1600-talet att absolut sanning existerar genom att 
fastställa att det otvivelaktigt finns något som upplever. Det vetenskapliga projektet är i sin 
bästa form enbart en vidareutveckling av detta faktum i kombination med 
symmetriargumentet att identiska konfigurationer av materia har identiska egenskaper. 
Utifrån detta kan inverkan av symmetribrott av olika slag och magnitud systematiskt 
studeras teoretiskt och experimentellt.  

Disposition 
Uppsatsen inleds med en översikt av den senaste internationella forskningen om 
undervisning inom kvantfysik på gymnasienivå eller motsvarande. Tre forskningsartiklar med 
följande teman har studerats: Trender i franska samtida läroböcker om kvantfysik i samband 
med att ämnet återintroducerats på gymnasienivå, en internationell översikt av elevers 
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missuppfattningar om kvantfysikaliska begrepp, varav våg-partikeldualiteten är en av fyra 
huvudteman som tas upp, samt en pilotstudie av en alternativ undervisningsmetod i en 
italiensk gymnasieklass. 

Därefter presenteras jämförelsen mellan de fyra läroböckerna i ämnet. Resultatet visar att 
där en lärobok avfärdar ett påstående kan en annan bekräfta det. Dessa motsägelser måste 
naturligtvis redas ut och avlägsnas, dels av pedagogiska skäl men även för att öka 
möjligheterna till rättssäker betygssättning. Resultatet visar även att ett kunskapsgap 
förekommer mellan klassisk och modern fysik i läroböckerna, vilket skulle behöva slutas av 
pedagogiska skäl.  

Diskussionsavsnittet består huvudsakligen av en framställning av ett fiktivt alternativt 
läromedelskapitel som i motsats till de övriga fyra läromedlen utgår från ett klassisk 
fluiddynamiskt synsätt. Detta kan ses som ett renodlat fall (det konservativa) av de två 
synsätt som diskuteras i forskningsartikeln om trender i franska samtida läroböcker. 

Ett intressant experiment som skulle kunna användas för att minska kunskapsgapet mellan 
klassisk och modern fysik genom att visa hur våg-partikeldualiteten även förekommer inom 
klassisk fysik, avrundar tillsammans med kopplingar till de tre forskningsartiklarna och några 
avslutande ord uppsatsen. 

Appendix är huvudsakligen avsett för fysiklärare och blivande fysiklärare eftersom det 
innehåller matematiska formler. Syftet med att inkludera det är att visa hur framställningen 
av kvantfysik kan avmystifieras, bland annat genom att visa hur den imaginära enheten kan 
fås att försvinna i Schrödingerekvationen och de många likheter som råder mellan klassiska 
böjvågor i fasta material och lösningar till Schrödingerekvationen. 

Metod 
Metoden för att besvara forskningsfrågan, dvs vad det finns för motsägelser och 
kunskapsgap i och mellan gymnasieläroböcker avseende våg-partikeldualitet, består i att 
analysera kapitlen som behandlar våg-partikeldualitet i de fyra samtida läroböckerna i ämnet 
på gymnasiets kurs Fysik 2. Som referens har bland annat använts Shaw och Martin (2008), 
en lärobok i partikelfysik avsedd för högskolestudier. Att avgöra vad som är rätt svar är 
partikelfysikernas uppgift och inget jag själv kan göra. Vad jag kunde göra var att hitta logiska 
motsägelser i och mellan gymnasieläroböckerna. Flera tänkbara lösningar återfinns dock i 
både problemformuleringen och i diskussionsdelen, vilka gått att finna stöd för i artikeln av 
Couder och Fort (2006) samt helt enkelt genom logiskt tänkande och de matematiska 
omformuleringar, analyser och diskussioner som återfinns i Appendix. I syfte att fylla 
kunskapsgapet och delvis försöka reda ut motsägelserna har ett alternativt förslag på 
kapitelinnehåll tagits fram utifrån ett speciellt framtaget schema som guidar tankarna till att 
utgå från elevernas befintliga synsätt. På engelska har schemat getts namnet Content 
Representation, förkortat CoRe (Pedagog Värmland 2016).  

Tidigare forskning  

”Säker kunskap har under lång tid ansetts vara det som vi kan uppfatta med våra 
sinnen och som är kvantifierbart.” (Dimenäs 2016, s. 228) 

Nedan presenteras tre artiklar som behandlar undervisning av kvantfysik, specifikt våg-
partikeldualitet. Att hitta, få tillgång till och läsa igenom all forskning inom ämnet (på 
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samtliga språk) hade naturligtvis inte varit möjligt. Däremot var det rimligt att söka igenom 
de databaser som var tillgängliga på högskolebiblioteket i Halmstad under höstterminen 
2017, vilket resulterade i ett stort antal träffar. Några svenska forskningsstudier i ämnet gick 
inte att hitta men däremot en stor internationell överblick av Krijtenburg-Lewerissa, Pol, 
Brinkman och van Joolingen (2017). Denna artikel används därför som bas för 
litteraturstudien. Ett försök att hitta jämförelser mellan läromedel avsedda för samma kurs, 
dvs studier liknande den som gjorts i detta arbete, resulterade endast i ett resultat 
(Lautesse, Vila Valls, Ferlin, Héraud & Chabot 2015) vilket är orsaken till att denna artikel 
också valdes ut. Slutligen söktes efter alternativa sätt att undervisa om våg-
partikeldualiteten, vilket artikeln av Malgieri, Onorato och De Ambrosis (2017) utgör ett 
representativt exempel på. På detta sätt har litteraturstudien av de svenska läromedlen 
kunnat sättas in i ett internationellt perspektiv, jämföras med liknande studier och sättas i 
kontrast till alternativa framställningar, trots att svensk forskning inom ämnet inte kunde 
hittas. I det senare fallet även genom det fiktiva läromedel som redan nämnts i 
metodbeskrivningen. Detta bedömdes vara en rimlig allokering av projekttid eftersom 
huvudspåret bestod i att jämföra läroböcker. 

Lautesse et al. (2015) 
Lautesse, Vila Valls, Ferlin, Héraud och Chabot (2015) har analyserat fem 
gymnasieläroböcker i Frankrike utifrån två kunskapsteorier som genomsyrar framställningen 
av kvantfysik: Det konservativa synsättet, där vokabulär och koncept från klassisk fysik 
används för att beskriva aspekter av kvantfenomen, vanligtvis utan anspråk på att helheten 
är eller behöver vara begriplig, eller det innovativa synsättet, där helt nya begrepp såsom 
kvanta kan användas som begripliga eller obegripliga byggstenar i sin egen rätt (Lautesse et 
al. 2015, s. 938). Speciellt har de studerat våg-partikeldualitet och dubbelspaltexperimentet. 

Författarna reder ut skillnaden mellan kvantmekanik och kvantfysik där den senare även 
inkluderar halvklassiska framställningar och kvantfältteori (Lautesse et al. 2015, s. 939). De 
pekar även på problemet med att Schrödingerekvationen, en central ekvation inom 
kvantfysik, inte kan hantera fotoner utan endast partiklar med vilomassa såsom elektroner 
(Lautesse et al. 2015, s. 940). Schrödingerekvationen skulle därmed kunna förklara 
dubbelspaltexperimentet i fallet med materiepartiklar såsom elektroner eller neutroner men 
inte ens i princip dubbelspaltexperimentet i fallet med ljus, dvs fotoner. Här bör dock 
nämnas att Schrödingerekvationen anses vara giltig även i fallet med fotoner men att den så 
kallade Hamiltonoperatorn behöver förändras jämfört med den som Schrödinger 
ursprungligen lade fram. Dessutom behöver vågfunktionen ersättas med en samling av 
vågfunktioner (Bialynicki-Birula 1993). Det är i denna mening man antagligen får tolka 
Lautesse et al. Niels Bohr står med den så kallade korrespondensprincipen på ett sätt för det 
konservativa synsättet: Varje kvantfenomen måste kunna återföras på ett klassiskt fenomen 
i ett lämpligt gränsfall.  

I den nya franska skolplanen från 2012 är tanken att det innovativa synsättet skall 
implementeras genom att använda ordet ”quanton” för ett objekt såsom en foton eller 
elektron (Lautesse et al. 2015, s. 938). Problemet är att begreppet ”quanton” var tänkt att 
vara namnet på ett kvantfysikaliskt system då det introducerades av Bunge 1967 (Lautesse et 
al. 2015, s. 943). En fri elektron är därmed inte samma ”quanton” som en elektron i en 
potentialgrop, vilket gör det omöjligt att följa rekommendationerna tillhörande skolplanen. 
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Problemet belyses ytterligare av att en partikels frekvens inte kan anses vara dess egen om 
vågfunktionen beskriver ett system av partiklar som interagerar. Inneboende egenskaper 
hos punktpartiklar såsom vilomassa och laddning skulle kunna beskrivas oberoende av 
omgivningen men kräver inte att man inför nya begrepp. 

Vilket synsätt dominerar då i de franska läroböckerna? Som kriterier för ett innovativt 
synsätt har formuleringarna ”quanton”, ”kvantobjekt” och ”varken våg eller partikel” valts 
medan formuleringarna ”våg-partikeldualitet”, ”kvantpartikel”, ”materiepartikel”, 
”materievåg” och ”våg och partikel” har hänförts till ett konservativt synsätt (Lautesse et al. 
2015, ss. 948–949). Resultaten visar att båda synsätten förekommer i samma lärobok i 
samtliga fall. De två läroböcker som är mest konsekventa i valet av formuleringar enligt ovan 
har båda valt ett konservativt synsätt. Detta gör dem dock inte med nödvändighet mer 
språkligt transparenta (Lautesse et al., 2015, s. 952). 

Krijtenburg-Lewerissa et al. (2017) 
Ett annat sätt att undersöka undervisning i kvantfysik illustreras av Krijtenburg-Lewerissa, 
Pol, Brinkman och van Joolingen (2017). Här har man inte studerat läroböcker eller delat upp 
synsätten i konservativt respektive innovativt utan istället tillsammans läst 74 artiklar om 
forskning kring kvantfysikundervisning och försökt dra slutsatser av dessa. Författarna 
fokuserar mest på elevers missuppfattningar men inte i vilken utsträckning dessa beror på 
brister hos eleverna, hos lärarna, i läromedlen eller i forskningen. Övriga frågor som 
studerats är metoder för att bedöma elever och sätt att förbättra deras förståelse. 
Slutsatsen är att elever har svårt att relatera kvantfysik till något verkligt. 

Specifikt har man studerat elevers svårigheter att förstå våg-partikeldualitet, vågfunktionen, 
atomer samt komplexa kvantfenomen. Nedan studeras endast avsnittet om våg-
partikeldualiteten. I artikeln redogörs för en lång rad påstådda missuppfattningar 
(Krijtenburg-Lewerissa et al. 2017, tabell 2). Exempelvis klassas alla följande påståenden som 
missuppfattningar: Elektroner eller fotoner har välbestämda trajektorier (1), elektroner är 
kontinuerliga moln av laddning (2), en elektron är antingen en partikel eller en våg beroende 
på andra faktorer (3) samt elektroner eller fotoner är vågor och partiklar samtidigt (4). 
Krijtenburg-Lewerissa et al. (2017, s. 2) skriver att “The fact that tiny entities show both 
particle and wave behavior is called wave-particle duality”. Lite senare i texten används 
begreppet ”quantum object” som något som kan bete sig som både våg och partikel 
(Krijtenburg-Lewerissa et al. 2017, s. 3) men någon kritisk analys liknande den som redan 
diskuterats för begreppet ”quanton” saknas. 

Malgieri, Onorato och De Ambrosis (2017) 

“A major goal of physics education has always been to provide students with an 
integrated, unifying perspective of disciplinary knowledge, through the use of far-
reaching models and concepts, contributing to avoiding fragmentation of 
knowledge. When considering the problem of introducing elements of quantum 
physics in secondary school, the objective of providing a unifying framework 
appears all the more urgent.” (Malgieri, Onorato och De Ambrosis 2017, s. 1) 

Den tredje artikeln som har studerats är den av Malgieri, Onorato och De Ambrosis (2017). 
Här undersöks om Feynmans metod kan vara ett bra sätt att förklara våg-partikeldualismen 
och Heisenbergs obestämdhetsrelation. Feynmans metod utgörs av ett slags summering av 
partikelns tänkbara färdvägar från källa till mottagare, viktat utifrån hur sannolika de olika 
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färdvägarna är. Interferens tas hänsyn till genom att varje färdväg har sin egen ”inre klocka”. 
På detta sätt inkorporeras kvantelektrodynamik implicit i kvantfysikundervisningen på 
gymnasiet. Studien avser sannolikt gymnasiet eller motsvarande – författarna skriver ”high 
school” medan Lautesse et al. (2015) använder frasen ”upper secondary school”. Fjorton 
elever deltog i pilotstudien som gick ut på att besvara tre frågor om kvantfysik. 
Referensgrupp avseende huruvida denna metod resulterat i bättre förståelse för kvantfysik 
har varit elever i andra forskningsprojekt. Begränsningar med detta förfarande diskuteras i 
artikeln (Malgieri, Onorato & De Ambrosis 2017, s. 3). 

Diskussion av forskningsartiklarna 
I sammanfattningen till artikeln av Malgieri, Onorato och De Ambrosis (2017, s. 1) står att 
metoden med summering över färdvägar kan användas för att på gemensam grund beskriva 
våg-partikeldualiteten för både fotoner och elektroner. Här uppstår dock frågeställningar i 
förhållande till Lautesse et al. (2015) eftersom uttrycket ”quantum object” används. 
Avseende distinktionen mellan modell, verklighet och vad som kan vetas om verkligheten 
har mycket tid avsatts: ”We devoted a substantial amount of time to discussing 
epistemological and metacognitive perspectives on the physical content” (Malgieri, Onorato 
& De Ambrosis 2017, ss. 5–6). Detta förefaller därmed stå i kontrast mot de studier som 
rapporteras om i Krijtenburg-Lewerissa et al. (2017) som utan vidare kommentarer bland 
annat på sida tre skriver ”These clusters all depend on the extent to which students hold on 
to classical thinking and constitute a spectrum from misplaced classical thinking to correct 
quantum thinking.”, dvs anger vad som är rätt och fel utan att vara tydliga med 
förutsättningarna. Speciellt lyfts en anonym elev fram i studien i samband med hur 
framgångsrik metoden kan vara (Malgieri, Onorato & De Ambrosis 2017, ss. 15–18).  

Det finns naturligtvis många frågor och antaganden som kan diskuteras i samband med de 
tre frågor som gavs till eleverna i artikeln av Malgieri, Onorato och De Ambrosis (2017). 
Exempelvis saknas en diskussion om vilka typer av slump som kan förekomma: Har partikeln 
verkligen accelererats på ett rent slumpmässigt sätt som inte går att kompensera för då den 
detekteras med hjälp av fotoner som sprids mot den? (Malgieri, Onorato & De Ambrosis 
2017, s. 20).  

Läroboksstudie 
Hur förklaras våg-partikeldualiteten i de fyra samtida läroböckerna Heureka! Fysik 2 
(Alphonse, Bergström, Gunnvald, Johansson & Nilsson 2012), Fysik 1 och 2 (Gustafsson 
2015), Impuls Fysik 2 (Fraenkel, Gottfridsson & Jonasson 2012) och Ergo Fysik 2 (Pålsgård, 
Kvist & Nilson 2012) och finns det några relevanta skillnader? Nedan redogörs kort för 
innehållet som berör våg-partikeldualitet i de fyra läroböckerna. Resultatet av jämförelsen 
framgår av resultatkapitlet som följer. 

Alphonse et al. (2012) 
Alphonse et al. (2012) introducerar eleven till våg-partikeldualiteten genom att i kapitel tolv 
och fjorton redogöra för ett antal banbrytande experiment och teorier. Kapitlet inleds med 
Thomas Youngs dubbelspaltexperiment som påvisar ljusets vågegenskaper. Därefter följer 
Plancks förklaring av svartkroppskurvan genom att anta att elektromagnetisk strålning 
skickas ut i små energipaket, kvanta, varvid Einsteins förklaring av den fotoelektriska 
effekten redovisas, dvs. under vilka omständigheter dessa kvanta kan få elektroner att lämna 
en metallyta. Efter detta beskrivs Comptons experiment med kollisioner mellan 
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röntgenstrålning och elektroner i kolatomer som också bekräftade att elektromagnetisk 
strålning är kvantiserad men att inte all energi i en foton måste avges på en gång. Därpå 
följer de Broglies hypotes att även masspartiklar har vågegenskaper samt Davisson och 
Germers experiment med elektroner som gav ett typiskt våginterferensmönster då de 
reflekterades mot atomer i en nickelkristall, vilket bekräftade just de Broglies hypotes. 
Kapitlet avrundas med att kort redogöra för ett dubbelspaltexperiment av Tomonura et al. 
med elektroner istället för ljus som visar att det är sannolikheten som beter sig som en våg 
och inte elektronen i sig. I kapitel fjorton gås slutligen Bohrs atommodell, excitering av 
atomer med partiklar och fotoner samt vågfunktionen som ett rent matematiskt hjälpmedel, 
igenom. 

Gustafsson (2015) 
Gustafsson (2015) leder i kapitel tolv eleverna till våg-partikeldualismen på följande sätt: 
Först introduceras värmestrålning och svartkroppsformler i förberedande syfte. Hänvisning 
till tidigare kapitel om diffraktion av ljus och dess vågnatur följs därefter av Plancks modell 
för atomers emission och absorption av energi i form av kvanta. Efter det kommer en 
detaljerad genomgång av den fotoelektriska effekten där kvanta förklarar gränsfrekvensen 
för elektronemission, varpå Bohrs atommodell inklusive energiöverföring från infallande 
elektroner samt principen för laser, dvs. stimulerad emission, gås igenom. Senare i kapitlet 
återfinns teorin för de Broglie-våglängd och våg-partikeldualismen, ett avsnitt om 
Heisenbergs osäkerhetsprincip och Schrödingerekvationen och en avslutning med 
kontraintuitiva forskningsresultat. 

Fraenkel, Gottfridsson och Jonasson (2012) 
Fraenkel, Gottfridsson och Jonasson (2012) redogör för vågor och partiklar i kapitel fyra: 
Först ges en kort introduktion med frågan om vad som är skillnaden mellan en våg och en 
partikel varefter ljus som vågrörelse enligt Maxwells ekvationer gås igenom. Interferens av 
elektromagnetiska vågor följer därefter, bland annat i dubbelspaltfallet, men utan att 
redogöra för lågintensitetsfallet. Temperaturstrålning och behovet av Plancks kvanthypotes 
förklaras och därefter följer ett avsnitt om stråloptik, som dock inte berör partikeldualiteten. 
Den fotoelektriska effekten som ger fotonens energi eller rörelsemängd som funktion av 
ljusets frekvens eller våglängd studeras: Här nämns mycket kort även våg-partikeldualiteten i 
dubbelspaltexperimentet. Ytterligare motivering att ljus kan ses som en ström av partiklar 
utifrån Compton-effekten och parbildning respektive annihilation följer samt en förklaring av 
hur diffraktionsmönster från röntgenfotoner kan beskrivas utifrån Braggs lag. De Broglies 
hypotes och diffraktionsmönster med materiepartiklar istället för fotoner ges därefter som 
kontrast varpå ett längre avsnitt om Bohrs postulat, atomens elektronstruktur och de olika 
kvanttalen samt Pauliprincipen följer. Här nämns också Schrödinger, hans ekvation för 
partikelvågor och att det är en sannolikhet som varierar. Kapitlet avslutas om hur atomer 
och molekyler kan identifieras utifrån vilka elektromagnetiska våglängder som absorberas 
och emitteras. 

Pålsgård, Kvist och Nilson (2012) 
Pålsgård, Kvist och Nilson (2012) har ett något annorlunda upplägg och behandlar ljusvågor 
separat i kapitel två och kvantfysik för sig i kapitel tre. I det senare fallet är upplägget 
följande: Utgångspunkten är Fraunhofer-linjerna i solspektret, vilket summeras ett tiotal 
sidor senare, efter att Bohrs postulat och atommodell använts för att förklara skillnaden 
mellan elektromagnetiska spektra för atomer och molekyler i gasform respektive spektra för 
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fluider och fasta material. Därefter följer en beskrivning av den fotoelektriska effekten samt 
flera exempel på tillämpningar i samtida teknisk utrustning. Distinktion mellan fotoners 
rörelsemängd och energi via Einsteins uttryck banar vidare väg för beskrivning av de Broglies 
hypotes i följande delkapitel. Efter detta definieras kvantparadoxen som att elektroner och 
fotoner utbreder sig som vågor men detekteras som partiklar. Dubbelspaltexperimentet i 
lågintensitetsfallet diskuteras i både foton- och elektronfallet. Heisenbergs 
obestämdhetsrelationer diskuteras kort och efter några exempel på användningsområden 
avslutas kapitlet om kvantfysik med en förklaring av den vetenskapliga metoden där nya 
teorier inte ersätter äldre fungerande sådana utan istället inkorporerar dessa i ett 
generellare sammanhang. 

Resultat 
Avseende forskningsartiklarna har inga nya resultat producerats i denna uppsats, vilket inte 
heller var syftet då studien av dessa endast utgör bakgrund till forskningsfrågan. De 
behandlas därför istället i diskussionsavsnittet nedan. 

Avseende läroboksanalysen hittades endast motsägelsefulla förklaringar av vad våg-
partikeldualiteten är eller innebär. Nedan redogörs för ett urval av motsägelser som 
förekommer i och mellan läroböckerna samt gentemot referenslitteratur i partikelfysik. 

Att partiklar, deras laddning och massa är alltid koncentrerade till en punkt bekräftas av 
Martin och Shaw (2008, s. 1) som skriver att ”All the particles of the standard model are 
assumed to be elementary; i.e. they are treated as point particles, without internal structure 
or excited states.”. Detta motsägs dock av Pålsgård, Kvist och Nilson som skriver att de 
utbreder sig som vågor (2012, s. 124), vilket är omöjligt om de bara existerar i en punkt. 
Gustafsson (2015, s. 394) skriver att ”En partikel kan befinna sig på två ställen samtidigt”, 
vilket även förmodas inkludera möjligheten till en kontinuerlig fördelning (precis bredvid 
varandra) och därmed också motsäger påståendet av Martin och Shaw ovan. Att exempelvis 
elektroner är kontinuerliga moln av laddning klassas dock som en missuppfattning i 
Krijtenburg-Lewerissa et al. (2017, tabell 2), vilket därmed istället bekräftar Martin och Shaw 
ovan. 

Att partikelns frekvens inte kan anses vara dess egen om vågfunktionen beskriver ett system 
av partiklar som interagerar (se diskussionen om Bunges begrepp ”quanton” tidigare i denna 
uppsats) motsägs av Fraenkel, Gottfridsson och Jonasson som skriver att alla partiklar som 
rör sig har en våglängd (2012, s. 269). Båda dessa påståenden kan inte vara sanna. 

Att vågfunktionen inte kan utbreda sig snabbare än ljushastigheten fastställs i den speciella 
relativitetsteorin som postulerar att inget kan utbreda sig snabbare än ljushastigheten. I 
Gustafsson (2015, s. 394) motsägs dock detta genom påståendet att ”En förändring av en 
partikel medför en omedelbar förändring av en annan partikel, oavsett avståndet mellan 
dem, s.k. kvantmekanisk sammanflätning”. Båda dessa påståenden kan inte vara sanna. 

Att elektromagnetiska vågor inte kan utbreda sig i vakuum eftersom vågor behöver ett 
medium att utbreda sig i, motsägs i Pålsgård, Kvist och Nilson (2012, s. 59). Hur skall elever 
och lärare förhålla sig till denna motsägelse? 

Ett sista påstående som analyserats är att korrelation inte är samma sak som kausalitet: Två 
specifika saker kan hända med en viss tidsskillnad och med viss sannolikhet utan att det 
behöver finnas något kausalt samband. Om korrelationen uppstår på ett sätt som bryter mot 
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ljushastighetens konstans så kan det enligt relativitetsteorin inte vara kausalitet. Motsägs 
dock av Gustafsson (2015, s. 394) som skriver ”Resultatet av en händelse kan uppstå innan 
händelsen har skett” och att ”Dessa exempel och många fler har alla verifierats genom 
experiment”. 

Diskussion 
Fiktivt lärobokskapitel 
Nedan ges ett förslag på ett fiktivt alternativt läromedelskapitel som i motsats till de övriga 
fyra läromedlen utgår från ett klassiskt fluiddynamiskt synsätt. Detta kan ses som ett 
renodlat fall av det konservativa synsättet som diskuteras i forskningsartikeln om trender i 
franska samtida läroböcker. 

Kapitlet börjar med att ordet vakuum i vetenskapliga sammanhang oftast inte innebär 
fullständig avsaknad av allt. Ljus färdas alltså inte i verkligt vakuum eftersom det då skulle 
saknas partiklar som skulle kunna skapa den kollektiva vågrörelse som krävs för 
vågutbredning. Mediet betraktas i modern fysik som en samling punktformade partiklar i 
idealt vakuum och inte som ett kontinuum av jämnt fördelad massa, även om sådana 
matematiska modeller kan vara väldigt användbara som approximationer. Konceptet 
kraftfält kan vidare ersättas med kraftförmedlingspartiklar som inte kan verka på avstånd 
utan endast överföra rörelsemängd vid direktkontakt. Elementarpartiklars förmodade 
punktform innebär dock matematiska problem eftersom sannolikheten för att de kolliderar 
är noll såvida inte rummet är diskret. I texten utreds hur detta utgör ett praktiskt 
programmeringsproblem vid numeriska beräkningar. Vågor transporterar normalt rörelse - 
men inte massa - genom mediet men det kan finnas icke-linjära högamplitudsvågor som 
även transporterar massa. Dessa kan dock inte beskrivas med linjära modeller.  

Tre viktiga distinktioner görs därefter i syfte att hålla isär begreppen partikel, våg och 
medium: Partiklar, i specialfallet när de vibrerar kring ett jämviktsläge, producerar rörelser - 
men inte nettomasstransport - genom mediet. Partiklar transporterar massa men 
producerar även rörelser i mediet när de rör sig genom detta. Partiklar producerar inte bara 
rörelser i mediet utan påverkas även av rörelser genom detta. Vad som senare utreds och 
som annars kan utgöra en källa till förvirring är att mediet och partikeln ifråga ibland kan 
vara gjorda av samma material, exempelvis en (färgad) vattendroppe i ett hav.  

Vad kvantfysiken antar och kan förutspå kan inte bevisa vad verkligheten är. Energimodeller 
i klassisk fysik kan exempelvis inte heller förutspå partikelbanor eftersom endast fart (och 
inte hastighet) samt kortaste avstånd (och inte färdväg) beräknas. Det betyder inte att 
partikelbanor inte kan beräknas, eller att de är obestämda i verkligheten, utan bara att 
rörelseekvationer liknande Newtons lagar behöver lösas istället. Det konstateras även att 
verklig slump existerar och är det som inte kan förklaras enklare men att det inte går att veta 
om mängden slump är konstant i universum. För klassisk harmonisk svängningsrörelse är 
energin proportionell mot frekvensen i kvadrat men fotonernas energi är proportionell mot 
frekvens enligt kvantfysiken. Därefter fortsätter framställningen på liknande sätt som i de 
andra läroböckerna men med förtydliganden och korrigeringar utifrån avstampet i den 
klassiska fluiddynamiken ovan. Se Figur 1, Figur 2, Figur 3 och Figur 4 för några olika situationer 
som kan förekomma. Se även Figur 5 för ett intressant alternativ. 
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Figur 1: En stillastående röd partikel i ett hav av stillastående blåa partiklar: Bara partiklar och inga vågor. 

 
Figur 2: En vibrerande röd partikel i ett hav av blå partiklar. De blå partiklarna vibrerar också eftersom den röda stöter emot 
sina grannpartiklar så att rörelsen fortplantas. Det blir vågor men vågorna är inte partiklarna. Vågorna är det rörliga 
mönstret som partiklarna skapar. Det finns alltså inget som är både våg och partikel samtidigt. Ett mönster är inte en 
partikel, men däremot kan många partiklar tillsammans skapa ett rörligt mönster (dvs en våg). Det sker ingen 
nettotransport av massa i detta fallet: Partiklarna vibrerar fram och tillbaka men i medeltal så stannar de kvar på ungefär 
samma plats, eller så byter de plats med varandra så att nettoresultatet ändå blir i stort sett oförändrat. Vågfronterna rör 
sig normalt inte med samma hastighet som partiklarnas vibrationshastighet. Om vågornas form ändras allteftersom de rör 
sig så talar man om dispersion. För vissa specialfall av Schrödingerekvationen gäller att vågor kan propagera oförändrade 
om de har en speciell form (plana vågor på sinusform). 
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Figur 3: En röd partikel som relativt långsamt plöjer sig igenom ett hav av blå partiklar. Vågfronterna rör sig snabbare än 
den röda partikeln så partikeln kan alltså interferera med sig själv men endast i meningen att de vågfronter som den själv 
skapat i havet av partiklar kan studsa mot begränsningsytorna, komma ikapp och påverka partikeln som skapade dem. Man 
kan även tänka sig att vågfronterna kanske inte enbart måste röra sig bort från den röda partikelns tidigare position innan 
de nått en begränsningsyta, vilket vore ett annat sätt att skapa självinterferens. En tredje form av självinterferens som 
förekommer är ju pga. den del av vågfronten som rör sig i samma riktning som den röda partikeln och som kommer ikapp 
den förr eller senare så länge vågutbredningshastigheten är högre än partikelns hastighet. De blå partiklarna vibrerar i stort 
sett kring jämviktslägen även om de kanske flyger iväg just i närheten av där den röda partikeln plöjer fram. Här 
förekommer alltså partiklar såväl som masstransport, vågor och självinterferens (i tidigare nämnda mening). 

 
Figur 4: En röd partikel som snabbt plöjer sig igenom ett hav av blå partiklar. Vågfronterna rör sig långsammare än den röda 
partikeln och kan alltså inte interferera med den. Här förekommer alltså partiklar såväl som masstransport och vågor, men 
ingen ”självinterferens”. 
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Figur 5: Ett problem med havet av partiklar ovan är att man skulle vilja kunna anta att de har radien noll. Men hur skall de 
då någonsin kunna träffa varandra? Det har ju antagits att de endast kan överföra rörelsemängd via direktkontakt. En 
lösning på problemet är att anta att universum är diskret, så att det förutom paus och den positiva tidsriktningen bara finns 
sex rumsliga riktningar att välja på (upp, ned, bakåt, framåt, höger och vänster) och att partiklarna inte kan befinna sig 
mellan noderna i detta gitter eller mellan diskreta steg i tiden. På så sätt blir möten även möjliga mellan partiklar med radie 
noll (och till och med väldigt sannolika). 

Ett klassiskt experiment som påvisar våg-partikeldualitet 

“We have thus obtained in a classical experiment a behaviour typical of wave 
particle duality.” (Couder & Fort 2006, s. 3) 

Är det författarna till forskningsartiklarna som har missförstått våg-partikeldualiteten och 
därmed både undervisat och bedömt eleverna fel? Det kan inte uteslutas, vilket 
nedanstående diskussion tar upp.  

Dubbelspaltexperimentet beskrivs tydligt och koncist i Lautesse et al. (2015, ss. 946–947) 
varefter resultaten tolkas ur ett konservativt respektive innovativt perspektiv. Finns det då 
inget tredje synsätt? Couder och Fort (2006) redovisar resultatet av en rent mekanisk version 
av dubbelspaltexperimentet med oljedroppar på en vibrerande yta av likadan olja som ger 
samma interferensmönster utan att en förklaring behöver involvera nya koncept såsom våg-
partikeldualitet. Bush (2010) förklarar fenomenet ytterligare i detalj och diskuterar även 
cirkulära rörelser samt flerpartikelsystem.   

Vidare skriver Krijtenburg-Lewerissa et al. “Quantum mechanics does not describe an 
electron’s path, only the probability of finding it at a certain location” (2017, s. 3). Här saknas 
dock en diskussion om det kan finnas skillnader mellan vad kvantfysiken som modell hävdar, 
vad som händer i verkligheten och vad som kan vetas om vad som händer i verkligheten. 
Dvs, kan man verkligen som Krijtenburg-Lewerissa et al. (2017, tabell 2) hävda att det är en 
missuppfattning att elektroner har välbestämda trajektorier? I experimentet av Couder och 
Fort (2006) är det ingen missuppfattning att hävda att trajektorierna är välbestämda även 
om de inte kan förutspås. Här kan inre konflikter uppstå hos eleven som får underkänt svar 
om läraren inte är mycket tydlig.  
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I diskussionen om fotonen anges i Malgieri, Onorato & De Ambrosis vidare att ”The 
conclusion to which we would like to lead students is of course that the photon interferes 
with itself” (2017, s. 21), dvs att fotonen interfererar med sig själv. Här antyder en analogi 
med experimentet av Couder och Fort (2006) att det istället skulle kunna vara vågor som 
sänds ut från fotonen som interfererar med den, inte att själva fotonen interfererar med sig 
själv. I jämförelse med “The fact that tiny entities show both particle and wave behavior is 
called wave-particle duality” (Krijtenburg-Lewerissa et al. 2017, s. 2) är beskrivningen av 
Couder och Fort (2006) enklare eftersom inga nya begrepp såsom “tiny entities”, “quantons” 
eller kvanta behövt introduceras: Det som uppvisar partikelegenskaper är partikeln och det 
som uppvisar vågegenskaper är mönstret. Det tredje objektet är mediet, som består av 
partiklar. 

Avslutande ord 
Utöver motsägelserna som redovisats för i resultatavsnittet inses genom genomläsning att 
det fiktiva lärobokskapitlet tar upp helt andra frågor och påståenden än vad de traditionella 
läroböckerna gör i syfte att beskriva och förklara våg-partikeldualiteten. 

Hade eleverna varit behjälpta av att motsägelserna i och mellan läroböckerna reddes ut och 
korrigerades? Självklart ja. Detta behöver inte undersökas vidare. Varför skiljer sig innehållet 
i det fiktiva lärobokskapitlet så mycket från det i de övriga fyra läroböckerna? Beror det 
enbart på schemat som använts? Det finns här en tydlig skillnad mellan det konservativa och 
det innovativa synsättet, där den fiktiva framställningen kan ses som ett renodlat fall på det 
förstnämnda. För att ge eleverna fast mark att stå på skulle våg-partikeldualiteten behöva 
växa fram naturligt ur den klassiska regimen i läroböckerna så att övergången blev tydlig. 
Eleverna är inte i skolan för att fundera på motsägelser som aldrig besvaras utan för att lära 
sig fakta om fysik. 
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Appendix 
Koppling till diffusionsekvationen 
Schrödingerekvationen (Atkins & Friedman 2005, s. 23) 

𝑖ℏ
𝜕Ψ

𝜕𝑡
= 𝐻Ψ 

med Ψ = 𝑢 + 𝑖𝑣 innehåller inte uttryck för krafter utan istället uttryck för potentialer och 
energi. De två ekvationer som fås genom att studera real- och imaginärdel 𝑢 och 𝑣 separat 
antyder att den beskriver en koncentrerande och en diffuserande process som är kopplade 
på så sätt att de ger upphov till pulserande rörelser i mediet. Specialfallet 

𝐻 = −
ℏ

2𝑚
∇  

ger efter identifiering av real- och imaginärdel i Schrödinger-ekvationen att 

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= −

ℏ

2𝑚
∇ 𝑣 och

𝜕𝑣

𝜕𝑡
=

ℏ

2𝑚
∇ 𝑢 

Andra ekvationen har i fallet 𝑢 = 𝑣 samma form som Ficks andra diffusionslag (Wikipedia 
2017a) om diffusionskoefficienten 𝐷 sätts till faktorn ℏ/(2𝑚 ). Om denna är negativ så fås 
motsatsen till diffusion, dvs koncentration. I varje punkt i rummet finns alltså två behållare 
vars fyllnadsgrad bestäms av 𝑢 och 𝑣 och som skvalpar fram och tillbaka. Relationen till 
rörelseenergi fås genom sambandet (Wikipedia 2017b) 

𝐷 = 𝜇𝑘 𝑇 

där 𝜇 är mobiliteten hos de partiklar som befinner sig i mediet, 𝑘  Boltzmanns konstant och 
𝑇 mediets temperatur. Eftersom temperatur är proportionell mot energi så skulle detta 
kunna förklara varför potential istället för kraft ingår i Schrödinger-ekvationen. 

Schrödingerekvationen utan komplexa tal 
De två kopplade ekvationerna kan vidare generaliseras och kombineras till 

𝐻 𝑢 + ℏ
𝜕 𝑢

𝜕𝑡
= 0 och 𝐻 𝑣 + ℏ

𝜕 𝑣

𝜕𝑡
= 0 

Låt 

𝐻 = −
ℏ

2𝑚

𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑉  

där 𝑉  är konstant. Den omskrivna Schrödingerekvationen för 𝑢-komponenten blir 

𝜕 𝑢

𝜕𝑡
+

ℏ

2𝑚

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
−

𝑉

2𝑚

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
+

𝑉

ℏ
𝑢 = 0 

dvs en blandning av en böjvågsekvation (Morse & Ingard 1986, kap. 5) 

𝜕 𝑢

𝜕𝑡
+

𝐸𝐼

𝜇

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
= 0 med

𝐸𝐼

𝜇
=

ℏ

2𝑚
 

en klassisk vågekvation om potentialen 𝑉  antas vara positiv 
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𝜕 𝑢

𝜕𝑡
− 𝑐

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
= 0 med 𝑐 =

𝑉

2𝑚
 

och ett lokalt massa-fjädersystem 

𝜕 𝑢

𝜕𝑡
+ 𝜔 𝑢 = 0 med 𝜔 =

𝑉

ℏ
 

Ett slags motsvarighet till den fotoelektriska effekten går att finna i teorin för böjvågor i fasta 
material: Även i detta fall krävs att frekvensen överstiger ett visst värde för nämnvärd 
utstrålning (Vigran 2008, kap. 6.3). 

Fri partikel som böjvåg och kort diskussion om de Broglie-våglängden 
Den endimensionella ansatsen 

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢 (𝑥 ± 𝑐 𝑡) = 𝑢 (𝜉)| ±  

ger vidare villkoret 

𝑑 𝑢

𝑑𝜉
±

+
2𝑚

ℏ
(±𝑐 )

𝑑 𝑢

𝑑𝜉
±

= 0 då 𝐻 = −
ℏ

2𝑚

𝜕

𝜕𝑥
 

Lösningar till denna Helmholtz ekvation för  är  

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴 cos 𝑘𝜉 + 𝐵 sin 𝑘𝜉 där 𝑘 = ±
2𝑚 𝑐

ℏ
och 𝜉 = 𝑥 ± 𝑐 𝑡  

och visar att vågformer utan formförändring endast kan propagera om de är trigonometriska 
funktioner (de två hyperboliska lösningarna ignoreras eftersom de divergerar). Våglängden 

ges av 𝜆 = =  och frekvensen ur 𝑓 = . Farten blir därmed 𝑐 = . Denna 

lösning till Schrödingerekvationen ger alltså en våg med halva de Broglie-våglängden, dvs 
dubbelt så hög frekvens som vågpartikelns frekvens.  

I sammanhanget är det intressant att notera att i experimentet av Couder och Fort (2006, s. 
1) så är drivfrekvensen också dubbelt så hög som frekvensen hos det stående vågmönstret, 

något som även diskuteras av bland annat Bush (2015). Sambandet =
ℏ  ger slutligen  

𝑣(𝑥, 𝑡) =
𝑘ℏ

±2𝑚 𝑐
{𝐴 sin 𝑘(𝑥 ± 𝑐 𝑡) − 𝐵 cos 𝑘(𝑥 ± 𝑐 𝑡)}

= 𝐴 sin 𝑘(𝑥 ± 𝑐 𝑡) − 𝐵 cos 𝑘(𝑥 ± 𝑐 𝑡) 

Kort diskussion om kvanta 
Eftersom 𝑢-komponenten i föregående avsnitt löser böjvågsekvationen 

𝜕 𝑢

𝜕𝑡
+

ℏ

2𝑚

𝜕 𝑢

𝜕𝑥
= 0 

kan den betraktas som en böjvågskomponent, även om det är oklart i vilken riktning den 
vibrerar och vad det är för medium som vibrerar. Mediet reagerar dock tydligen olika 
beroende på partikelns massa. Förutsätt nu att intensiteten, på samma sätt som i fallet med 
vågekvationen om 𝑢 hade representerat hastighetspotentialen, är proportionell mot 
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𝜕𝑢

𝜕𝑡

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= ±𝑐 𝑘 𝐶 sin (𝑘𝜉 + 𝜙) = ±

𝑐 𝑘 𝐶

2
{1 − cos 2(𝑘𝜉 + 𝜙)} 

där omskrivningen 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐶 sin(𝑘𝜉 + 𝜙) har använts. Integrerat över en våglängd i 
utbredningsriktningen fås då, oberoende av frekvens, 

𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
𝑑𝑥

/

= ±
𝑐 𝑘 𝐶

2

2𝜋

𝑘
=

2𝜋

ℏ
𝐶 𝑚 𝑐  

Energin per meter i utbredningsriktningen (per kvadratmeter vinkelrätt mot 
utbredningsriktningen), dvs energitätheten i fältet, fördubblas alltså om frekvensen 
dubbleras eftersom det då får plats dubbelt så många våglängder per meter. Eftersom 
endast trigonometriska former kan utbredas oförändrade i planvågsfallet påminner dessa 
våglängdsavsnitt alltså om kvanta (Wikipedia 2017c) även om storleken hos dessa vinkelrätt 
mot utbredningsriktningen är odefinierade (vilket dock förefaller vara fallet även för ”riktiga” 
kvanta). Är detta vad som avses med våg-partikeldualiteten? Men var befinner sig då 
partikeln? Frågan går naturligtvis inte att besvara genom att ansätta en planvågslösning, som 
ju både saknar startpunkt och slutpunkt och som dessutom är nollskild nästan överallt. 
Lösningen ovan är ju inte heller på formen (där 𝐻 är Heavisides stegfunktion) 

𝑢(𝑥, 𝑡) = {𝐻(𝜉) − 𝐻(𝜉 − 𝜆)}{𝐴 cos 𝑘𝜉 + 𝐵 sin 𝑘𝜉} 

Sådana vågor skulle gå att konstruera med ett oändligt antal Fourierkomponenter men hade 
inte bevarat sin form. 

Green-funktion till böjvågsekvationen 
Lösningen till ekvationen 

𝐷
𝜕 𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕 𝑢

𝜕𝑡
= 𝛿(𝑥 − 𝑥 )𝛿(𝑡 − 𝑡 ) där 𝐷 =

ℏ

2𝑚
 

och 𝑡 > 𝑡  ges av Scuciato, Carrer och Mansur (2016) 

𝑢(𝑥, 𝑡) =
|𝑥 − 𝑥 |

2𝐷
sin

𝜋

2
𝜁 − cos

𝜋

2
𝜁

| |

( )

𝑑𝜁

+
(𝑡 − 𝑡 )

2𝜋𝐷
sin

|𝑥 − 𝑥 |

4𝐷(𝑡 − 𝑡 )
+ cos

|𝑥 − 𝑥 |

4𝐷(𝑡 − 𝑡 )
 

Denna lösning bryter dock mot Einsteins postulat att inget kan utbreda sig snabbare än ljuset 
eftersom exempelvis andra termen kan vara nollskild godtyckligt långt bort från 𝑥  för 𝑡 >
𝑡 . 

Härledning av böjvågor i en dimension 
Antag att endast närmaste och näst närmaste grannpartiklar i koordinatriktning 𝑥 med 
jämviktslägen på avstånden ℓ respektive 2ℓ påverkar en partikel med förskjutning 𝜉(𝑥, 𝑡) 
från jämviktsläget 𝑥 och att endast den linjära termen i Taylorutvecklingen av krafterna tas 
med. Samtliga partiklar antas ha massan 𝑚. Fjäderkonstanterna relativt den studerade 
partikeln antas vara 𝑘  för närmaste grannar och 𝑘  för näst närmaste grannar. Newtons 
andra lag ger  
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𝑚
𝜕 𝜉(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= 𝑘 {𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) − 2𝜉(𝑥, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡)}

+ 𝑘 {𝜉(𝑥 + 2ℓ, 𝑡) − 2𝜉(𝑥, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − 2ℓ, 𝑡)} 

Notera nu att följande gränsvärden gäller: 

𝜕𝜉(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= lim

ℓ→

1

ℓ
{𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) − 𝜉(𝑥, 𝑡)} 

Fortsatt derivering ger 

𝜕 𝜉(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= lim

ℓ→

1

ℓ
{𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) − 2𝜉(𝑥, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡)} 

och 

𝜕 𝜉(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥
= lim

ℓ→

1

ℓ
{𝜉(𝑥 + 2ℓ, 𝑡) − 4𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) + 6𝜉(𝑥, 𝑡) − 4𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − 2ℓ, 𝑡)} 

Specialfallet 𝑘 = 0 ger alltså den klassiska vågekvationen, förutsatt att 𝑘 /𝑚 ∝ ℓ  då ℓ →
0: 

𝜕 𝜉

𝜕𝑡
− 𝑐

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
= 0 där 𝑐 = lim

ℓ→

𝑘

𝑚ℓ
 

Men hur kan en vågekvation med begränsad utbredningshastighet uppstå när 
rörelsemängden överförs omedelbart? Orsaken är att det finns massa (tröghet) och styvhet 
som medför reaktionstid. 

Studera nu om det med något val av 𝑘  och 𝑘  går att få formen för Schrödingerekvationen i 
en rumsdimension: 

𝜕 𝜉

𝜕𝑡
+ 𝐷

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
− 𝐶

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
+ 𝐵𝜉 = 0 

Insättning ger 

𝑘

𝑚
𝜉(𝑥 + 2ℓ, 𝑡) +

𝑘

𝑚
𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) − 2

𝑘 + 𝑘

𝑚
𝜉(𝑥, 𝑡) +

𝑘

𝑚
𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡) +

𝑘

𝑚
𝜉(𝑥 − 2ℓ, 𝑡)

+
𝐷

ℓ
{𝜉(𝑥 + 2ℓ, 𝑡) − 4𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) + 6𝜉(𝑥, 𝑡) − 4𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − 2ℓ, 𝑡)}

−
𝐶

ℓ
{𝜉(𝑥 + ℓ, 𝑡) − 2𝜉(𝑥, 𝑡) + 𝜉(𝑥 − ℓ, 𝑡)} + 𝐵𝜉(𝑥, 𝑡) = 0 

Termvis identifiering av koefficienter ger villkoren 

𝑘

𝑚
+

𝐷

ℓ
= 0

𝑘

𝑚
= 4

𝐷

ℓ
+

𝐶

ℓ
2

𝑘 + 𝑘

𝑚
= 6

𝐷

ℓ
+ 2

𝐶

ℓ
+ 𝐵 

Lösningen blir därmed 

𝐷 = −lim
ℓ→

𝑘 ℓ

𝑚
𝐶 = lim

ℓ→

𝑘 + 4𝑘

𝑚
ℓ 𝐵 = 0 

I uttrycket för 𝐷  inses att 𝑘  måste vara negativ (eller noll), vilket inte utgör någon 
principiell motsägelse: Den motsvarande kraften enligt ovan behöver minska (eller förbli 
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konstant) med ökande avstånd, dvs motsatt normalfallet för fjädrar. Däremot kan båda 
gränsvärdena normalt inte existera och vara nollskilda samtidigt: Om 𝑘 /𝑚 ∝ 1/ℓ  då ℓ → 0 
existerar inte 𝐶  (såvida inte 𝑘 = −𝑘 /4) och om 𝑘 /𝑚 ∝ 1/ℓ  då ℓ → 0 blir 𝐷  noll.  

Specialfallet 𝑘 = −𝑘 /4 ger en böjvågsekvation, förutsatt att 𝑘 /𝑚 ∝ 1/ℓ  då ℓ → 0: 

𝜕 𝜉

𝜕𝑡
+ 𝐷

𝜕 𝜉

𝜕𝑥
= 0 
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