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Matematik med ämnesdidaktisk inriktning 
/Mathematics Education/ 

SCB kod: 50302 

Ämnesbeskrivning 

Matematik med ämnesdidaktisk inriktning (ofta kallat Matematikdidaktik eller Matematikämnets 
didaktik) innefattar forskning om lärande, undervisning och kunskapsbildning i och om matematik 
utifrån ett helhetsperspektiv och är därmed tvärvetenskapligt till sin karaktär. Området använder 
främst samhällsvetenskapliga forskningsmetoder och teoretiska ansatser inte bara från 
matematikdidaktiken själv utan även från pedagogik, sociologi, psykologi, filosofi, matematik, lingvistik 
med mera. Forskningens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka 
matematikutbildningen inom olika institutioner och utbildningsnivåer. 

Mål och syfte 

Målet med utbildningen är att doktoranden ska få en ämneskompetens inom både matematik och 
matematikdidaktik, en generell kompetens i forskningsmetodik relevant för ämnesområdet och 
erfarenhet av forskning, samt en vetenskaplig kompetens inom forskningsområdet för avhandlingen. 

Doktoranden ska efter utbildningen kunna kritiskt granska och värdera forskningsresultat och 
självständigt planera, genomföra och publicera forskningsprojekt. 

Utbildningens genomförande 

Kurser 

Doktoranden ska inhämta kunskaper både i ämnet matematik och i ämnesdidaktik. Till detta ändamål 
ska doktoranden för doktorsexamen dels läsa kurser i matematikdidaktik och forskningsmetodik om i 
normalfallet sammanlagt minst 60 hp, dels läsa kurser i matematik om i normalfallet minst 60 hp. 

Kurser inom området matematikdidaktik och forskningsmetodik är 

 Obligatoriska kurser i matematikdidaktik, 15 hp 

 Obligatoriska kurser i forskningsmetodik, 15 hp 

 Valbara kurser i matematikdidaktik och relevanta hjälpvetenskaper med relevans för det 
valda forskningsområdet, ca 30 hp. 

Kurser inom området matematik är indelade i tre grupper: analys, algebra och diskret matematik, samt 
geometri och topologi. Exempel på kurser inom dessa kategorier är 

 Analys: integrationsteori, funktionsanalys, partiella differentialekvationer, ordinära 
differentialekvationer, operatorteori 

 Algebra och diskret matematik: algebra, grundläggande kombinatorik, grafteori 

 Geometri och topologi: allmän topologi, differentialgeometri. 

För att garantera en bred kunskap och förståelse inom forskningsområdet matematikdidaktik bör 
doktoranden välja kurser från samtliga dessa grupper. Dessutom läses en kurs i matematikens filosofi 
och historia, 8 hp. Vidare kan kompletterande kurser väljas bland matematikkurserna eller från kurser 
som ges inom optimeringslära, beräkningsmatematik och matematisk statistik. 

För licentiatexamen bör kursdelen innehålla kurser i matematik om ca 30 hp och kurser i ämnesdidaktik 
och forskningsmetodik om ca 30 hp, valda bland kurserna ovan. 

För att doktoranden ska förvärva djup kunskap och förståelse inom matematikdidaktik, och i 

synnerhet inom sitt forskningsområde, kan modifieringar av ovanstående göras med hänsyn till 
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vederbörandes förkunskaper och den konkreta forskningsuppgiften samt i relation till de krav som 

ställs genom deltagande i forskningsmiljön. De individuellt bestämda kurserna fastställs i samråd 

mellan doktoranden och huvudhandledare. I vissa kurser ges undervisning medan övriga inhämtas 

genom litteraturstudier. 

 


