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Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik 
/Science and Engineering Education/  

SCB kod: 50302 

 
Ämnesbeskrivning 
Ämnet Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik behandlar lärande, undervisning och 

kunskapsbildning i och om naturvetenskap och ingenjörsvetenskap. Detta medför ett särskilt intresse för 

studenters och yrkesverksammas förvärvande och utveckling av kunskaper i naturvetenskaper, teknik, 

och teknologi, om urval av innehåll i och organisering av utbildning, kunskaper om och insikt i relationer 

mellan naturvetenskap, teknik, problemlösningsförmåga och om naturvetenskapliga forskningsresultat 

och teknikutvecklingens roll för människor och för samhällsförändringar.  

Utbildningen på forskarnivå utgår från tvärvetenskapliga och ämnesövergripande perspektiv. För att nå 

framgång inom forskning i naturvetenskapernas respektive ingenjörsvetenskapernas didaktik krävs 

såväl en disciplinär förankring i naturvetenskaper respektive inom de tekniska områdena, som kunskap 

i utbildningsvetenskaplig metodologi samt i tvärvetenskapliga perspektiv.  Metoder och teoribildning är 

som regel samhällsvetenskapliga, statistiska och/eller humanistiska, men forskningen utgår från det 

naturvetenskapliga, tekniska, och/eller ingenjörsvetenskapliga innehållet.  

 

Mål och syfte 
Gemensamma mål och syften med utbildningen på forskarnivå anges i inledningen av fakultetens 

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå samt i högskoleförordningens examensordning (återgiven 

i bilaga till Studiehandboken).  

Forskarutbildningen i naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik syftar till att de 

studerande ska uppnå:  

• grundläggande kunskap inom naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik samt 

fördjupad kunskap inom något delområde,  

• fördjupade kunskaper i relevanta naturvetenskapliga, tekniska eller ingenjörsvetenskapliga 

ämnesområden och/eller i humanistiska, samhällsvetenskapliga, estetiska ämnesområden,  

• förmåga att följa och värdera forskningsutvecklingen inom ämnesområdet naturvetenskapernas 

och ingenjörsvetenskapernas didaktik,  

• färdighet och förmåga till självständigt och kritiskt vetenskapligt arbete i ett tvärvetenskapligt 

perspektiv,  

• bidra med ny kunskap inom naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik.  

 

Avhandlingsarbetet ska ägnas åt något relevant problem inom området naturvetenskapernas eller 

ingenjörsvetenskapernas didaktik och ska visa att författaren självständigt har förmåga att planera, 

genomföra, redovisa och kommunicera ett större vetenskapligt arbete.  

 

Examen 
Utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och ingenjörsvetenskapernas didaktik leder till en 

doktorsexamen eller licentiatexamen. Den senare kan också utgöra en etapp i forskarutbildningen. 

Licentiatexamen omfattar minst 120 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om minst 60 

högskolepoäng och avhandlingsarbetet motsvarar studier om minst 60 högskolepoäng. Doktorsexamen 

omfattar 240 högskolepoäng varav kurser motsvarar studier om 90 högskolepoäng och 

avhandlingsarbetet motsvarar studier om 150 högskolepoäng.  

Behörighet och urval 
Den grundläggande behörigheten samt allmänna principer för urval anges i fakultetens Studiehandbok 

för utbildning på forskarnivå. 
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Särskild behörighet 
Behörig att antas till forskarutbildning i Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik är den 

som uppfyller kraven för examen på avancerad nivå, med minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå 

inom naturvetenskap eller teknik. Den sökande ska ha genomfört ett självständigt arbete 

(examensarbete) om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ett område som är relevant för 

forskarutbildningsämnet.  

 

Utbildningens genomförande 
Utbildningen i ämnet Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik ger doktoranden 

förutsättningar att uppfylla samtliga examensmål. Utbildningen består av forsknings- och 

avhandlingsarbete, kurser, deltagande i seminarier samt medverkan vid nationella och internationella 

konferenser.  

 

Då ämnet är av interdisciplinär karaktär anpassas kurserna till doktorandens bakgrund och inriktning. 

Utbildningen ger doktoranden breda kunskaper inom de naturvetenskapliga, tekniska eller 

ingenjörsvetenskapliga ämnesområdena och närliggande discipliner samt bred kunskap och förståelse 

inom forskningsområdet naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik genom att 

doktoranden deltar i dels kurser inom naturvetenskap, teknik eller ingenjörsvetenskap dels i kurser om 

ämnesdidaktik, lärande, kommunikation, vetenskapsfilosofi och närliggande discipiner. För såväl 

licentiat- som doktorsexamen ska den första gruppen av kurser omfatta minst 30 högskolepoäng och den 

andra gruppen av kurser omfatta minst 30 högskolepoäng.  

 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom naturvetenskapens och 

ingenjörsvetenskapernas didaktik och i synnerhet i sin forskningsinriktning genom att aktivt delta i 

fördjupningskurser, utföra självständigt arbete inom ett eller flera forskningsprojekt samt genom 

deltagande i diskussioner vid seminarier och konferenser. Doktoranden utvecklar förtrogenhet med 

vetenskaplig metodik genom egen forskning och genom att genomgå en obligatorisk kurs i 

forskningsmetodik. 

 

Doktorander i Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik förvärvar färdigheter och 

förmågor genom att  

- självständigt planera och genomföra teoretiskt och/eller empiriskt forskningsarbete;  

- minst en gång per läsår redovisa i Ämnets seminarieserie hittills uppnådda resultat och planering 

för det fortsatta avhandlingsarbetet 

- på internationella konferenser och presentera sin egen forskning och därigenom få träna på sin 

förmåga att presentera inför kollegor från olika forskningsfält samt kritiskt granska både sin 

egen forskning och andra deltagares forskningsarbete. 

 

Värderingsförmågor och förhållningssätt utvecklas i naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas 

didaktik genom att doktoranderna dels genomgår kurser i forskningsetik och dels deltar i seminarier 

inom ämnet. Doktoranderna inom Naturvetenskapens och ingenjörsvetenskapernas didaktik visar 

intellektuell självständighet genom att författa en avhandling. Avhandlingen kan utformas som ett 

sammanhängande verk (monografi) eller som en sammanläggning av publicerade uppsatser 

(sammanläggningsavhandling). Avhandlingen ska kvalitetsmässigt ligga på sådan nivå att den i sin 

helhet eller i sammandrag bedöms uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i 

vetenskapliga tidskrifter av god kvalitet. 

 

Samtliga doktorander antagna fr.o.m. 1 juli 2007 ska för att få examen ha genomgått av fakulteten 

beslutade obligatoriska kurser i metodik/etik eller bedömts ha motsvarande kompetens.  

Den närmare planeringen av kurser och andra moment görs i samråd med handledaren och dokumenteras 

i den individuella studieplanen (se Studiehandbok för utbildning på forskarnivå, avsnitt 5.3). 

 


