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● Aktiv träning + feedback = effektiv inlärning 

● Utnyttja klassrumstiden till problemlösning,                    

med läraren som "coach". Föreläsning -> seminarium. 

● Förberedelse hemma. 

Generella principer



10 min Klickarfrågor Examinerande, baseras på förberedelse
10 min Feedback
25 min Föreläsning Fåtal nya begrepp
15 min Paus
35 min Problemlösning Arbetsblad, grupper om 3-4 studenter
10 min Sammanfattning/feedback

Seminarier:

Förberedelseuppgifter:
● 2-3 sidor läsning 
● Instuderingsfrågor 
● Lista över lärandemål



Grupparbete

● Fixa grupper om 3-4 personer (vi väljer…) 

● Roterande roller:

● Projektledare 
● Skeptiker 
● Protokollförare 
● Förklarare



Hur går det då?



Tips till dig som vill testa…

● Avsett ordentligt med tid för planering. 

● Motivera valet av kursupplägg inför studenterna. 

● Jobba på att få till bra samarbeten i grupperna. 

● Gör inte detta ensam… 

● … men gör det!



Referenser

● S. A. Ambrose et al., How Learning Works: Seven Research-Based Principles for Smart Teaching, Wiley, 

Jossey-Bass (2010) 

● Ericsson et al, Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance, Cambridge University Press 

(2006) 

● Ericsson and Pool, Peak: Secrets from the New Science of Expertise, 2016 (populärvetenskaplig) 

● Carl Wieman Science Education Initiative (CWSEI) http://www.cwsei.ubc.ca 

● P. Heller and M. Hollabaugh, Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing 

problems and structuring groups, Am. J. Phys. 60, 637 (1992)

emma@fysik.su.se

http://www.cwsei.ubc.ca
mailto:emma@fysik.su.se?subject=


Partikel i låda/oändlig potentialbrunn

Seminarium #3

Fysikum, Stockholms universitet

Läsförberedelse

Läs avsnitt 2.2 i Gri�ths, till och med punkt 2. på sida 33. Lös följande
problem:

a) Hur vet Gri�ths att “we can absorb the minus sign into A”, som det
står ovanför Ekv. [2.26]?

b) Härled Ekv. [2.27] utifrån Ekv. [2.21] och Ekv. [2.26].

c) Skriv ner uttrycket för grundtillståndet (ground state på engelska)
i den oändliga potentialbrunnen och övertyga dig själv om att det
motsvarar grafen längst till vänster i Fig. 2.2.

d) Vilken energi har grundtillståndet, d.v.s. vad är partikelns lägsta möj-
liga energi?

e) Vad händer med avstånden mellan energinivåerna om brunnens bredd
ökar?

f) Hur ser Â4(x) ut?
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Lärandemål

a) Kunna härleda lösningen (energinivåer och stationära tillstånd) till
TOSE för en endimensionell potentialbrunn.*

b) Kunna skissa de stationära tillstånden för den oändliga potentialbrun-
nen.*

c) Kunna förklara vad som menas med kvantisering, samt beskriva kopp-
lingen till randvillkor.

d) Känna till den fysikaliska tolkningen av koe�cienterna cn, samt visa
hur detta leder till ett nytt uttryck för förväntansvärdet av energin.

e) Känna till vad som händer vid en energimätning, samt analysera och
utföra beräkningar på möjliga mätresultat och deras sannolikheter vid
olika typer av mätningar/mätserier.

f) Kunna hitta den tidsberoende lösningen till oändlig potentialbrunn,
givet att man känner till �(x, 0).
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Arbetsblad 1, seminarium #3

a) Vad är
q

n |cn|2, där summan går över alla tillåtna energikvanttal n?

b) Skriv ner ett uttryck för förväntansvärdet av energin, uttryckt i koef-
ficienterna cn och motsvarande energier En. Tolka resultatet i termer
av någon lämplig fysikalisk lag från klassisk fysik.

Arbetsblad 2, seminarium #3

Betrakta nu den oändliga potentialbrunnen (bredd a) och en partikel som
befinner sig i tillståndet

�(x, t) = i

2Â1(x)e≠iE1t/h̄ ≠ 1
2Â2(x)e≠iE2t/h̄ + 1Ô

2
Â3(x)e≠iE3t/h̄

.

a) Ange hur �(x, t) ser ut mer explicit genom att infoga uttrycken för de
stationära tillstånden och motsvarande energinivåer för just “partikel
i låda”.

b) Antag nu att vi på denna partikel mäter först energin, sedan positio-
nen och till sist energin igen, i en tät följd efter varandra. Analysera
mätserien! Vilka resultat kan – alternativt måste – man få vid de olika
mätningarna, och vad kan man säga om sannolikheterna för respektive
resultat? Rita lämpliga figurer för att illustrera era svar.

c) Vad är förväntansvärdet av energin för tillståndet i denna uppgift? Hur
ofta får man detta mätresultat om man mäter energin hos ett stort
antal partiklar som alla är preparerade i detta tillstånd?


