
Förslag till allmän studieplan 
Dnr LiU-2014-00087  
2014-11-20  Forskarutbildningsnämnden 
 
 

Beräkningsmatematik 
/Computational Mathematics/ 

SCB kod: 10105 

Ämnesbeskrivning 

Beräkningsmatematik är den gren av tillämpad matematik, som utvecklar och analyserar numeriska 
metoder och algoritmer för lösning av problem huvudsakligen från teknik och naturvetenskap, 
formulerade som matematiska modeller. Viktiga begrepp är känslighet för störningar i data hos den 
styrande matematiska modellen (välställdhet) samt stabilitet och konvergens hos den numeriska 
approximationen. Andra viktiga frågeställningar är effektivitet hos algoritmer, samt 
programvaruaspekter och datorimplementering (t.ex. på parallelldatorer). Forskningen är 
metodinriktad, men bör bedrivas i nära anknytning till en tillämpning. Forskningen är huvudsakligen 
inriktad mot lösning av tidsberoende partiella differentialekvationer. 

Mål och syfte 
Utbildningen på forskarnivå ska ge grundläggande och breda kunskaper i beräkningsmatematik och 
fördjupade insikter inom någon eller några delar av ämnet. Den ska även ge färdighet att självständigt 
bedriva forskning och utvecklingsarbete inom beräkningsmatematik. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Ett antal grundläggande kurser i beräkningsmatematik (se punkt 1), som avser att ge bred kunskap och 
förståelse inom forskningsområdet beräkningsmatematik är obligatoriska. Dessa grundläggande 
kurser i beräkningsmatematik motsvarar ca 60 hp. Vidare kan kurser på forskarnivå i andra relevanta 
ämnen såsom strömningsteknik, vågrörelselära, tillämpad matematik, datalogi, optimeringslära, 
matematisk statistik, visualisering och reglerteknik också ingå i examen. 

Doktoranden förvärvar djup kunskap och förståelse inom beräkningsmatematik genom urvalet av 
övriga kurser under punkt 2, 3 och 5, som görs med hänsyn till avhandlingsarbetet i samråd med 
handledaren.  

Grundläggande kurser i beräkningsmatematik (obligatoriska kurser för alla studerande) 

 Numeriska metoder för partiella differentialekvationer 

 Numeriska metoder för ordinära differentialekvationer 

 Matrisberäkningar och numerisk lineär algebra 

 Iterativa metoder för lineära system och egenvärdesproblem 

 Algoritmer för parallelldatorer. 

Grundläggande matematiska kurser 

Dessa kurser ges i samarbete med andra ämnesområden på institutionen. Kurserna kan/bör utformas 
med alternativa utgångar med hänsyn till doktorandens intressen och behov. Exempel på sådana 
kurser är: 

 Funktionalanalys  

 Mått- och integrationsteori 
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 Partiella differentialekvationer 

 Konvex analys 

 Linjär algebra 

 Icke-linjär analys 

 Sannolikhetsteori och stokastiska processer. 

Valfria fördjupningskurser i beräkningsmatematik, exempelvis 

 Kurv- och ytapproximation  

 Numeriska Fouriermetoder och krusningar 

 Inversa och illa-konditionerade problem 

 Lineära och icke-lineära minsta kvadratproblem 

 Programvaruutveckling för numeriska beräkningar 

 Klassiska artiklar i numerisk analys. 

Andra kompetenshöjande kurser 

 Universitetspedagogik 

 Forskningsmetodik/etik 

 Forskningsseminarier. 

 


