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Bakgrund 
Ett mål enligt Handlingsplan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 2016-2017 är ”att 
strukturera, samordna och utveckla fakultetens arbete inom ämnesdidaktisk forskning och 
undervisning. Att förbättra rekrytering till och genomförande av lärarutbildning inom fakultetens 
ämnesområden”. Vidare anges i handlingsplanen att en särskild handlingsplan för ämnesdidaktik ska 
upprättas för detta. Den ämnesdidaktiska handlingsplanen ska också inkludera hur ett ökat ansvar för 
lärarutbildningarna ska realiseras samt kartlägga förutsättningarna för och verka för utbildningar 
som leder till dubbla examina.  

Ämnesdidaktik kan beskrivas som läran om undervisning och lärande inom ett ämne. En 
förutsättning för detta är utvecklad insikt i ämnet. Den nära ämneskopplingen gör att vissa 
frågeställningar blir specifika, samtidigt som det finns annat som är överförbart mellan olika ämnens 
ämnesdidaktik. Vid vetenskapsområdet finns goda möjligheter för tillämpningar och utveckling av 
ämnesdidaktisk forskning inriktad mot högre utbildning. 

Ämnesdidaktik vid vetenskapsområdet 
Vid vetenskapsområdet finns i dagsläget etablerad ämnesdidaktisk forskning vid två institutioner. 
Vid institutionen för informationsteknologi finns en forskargrupp inom datavetenskapens didaktik 
och vid institutionen för fysik och astronomi finns ett forskningsprogram inom fysikens didaktik. 
Inom dessa miljöer ges utbildning på forskarnivå med ämnesdidaktisk inriktning. Därtill finns inom 
vetenskapsområdet ämnesdidaktiska initiativ och forskning i mindre omfattning inom andra ämnen. 
Nuvarande forskning sträcker sig från grundforskning till tillämpad forskning vilket ger en stor 
mångfald inom forskningsfältet. Rektors och vetenskapsområdets satsning på Centrum för 
ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och teknikvetenskap 
(MINT) är ett nätverk som ger stöd både åt de etablerade forskargrupperna och åt de gryende 
verksamheterna. Stödet har dels givits bland annat i form av stöd för doktorander och tid för 
forskning och dels i form av seminarier, nätverk och handledning.  

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR har en central roll för 
nyttogörandet av ämnesdidaktisk kunskap genom kompetensutveckling av vetenskapsområdets 
lärare och annan undervisande personal, t.ex. genom kurser, seminarier, verkstäder, nätverk och 
konferenser.  

Flera av vetenskapsområdets institutioner ger kurser för studenter inom lärarutbildningen. 
Vetenskapsområdet deltar även i den universitetsgemensamma satsningen på en forskarskola i 
ämnesdidaktik under ledning av utbildningsvetenskapliga fakulteten. 

 

Mål för vetenskapsområdets ämnesdidaktik  
Inom vetenskapsområdets samtliga ämnen ska det bedrivas  forskning inom både teoretisk och 
tillämpad ämnesdidaktik. Inom etablerade forskningsmiljöer är forskningen framstående och 
korrenskraftig. Den ämnesdidaktiska forskningen ska bidra till att utveckla vetenskapsområdets 
utbildningar, pedagogiska ledare och lärare och vara till gagn för studenters lärande. Det ska finnas 
goda förutsättningar för undervisande personal att tillämpa ämnesdidaktisk forskning för att bidra till 
en förstklassig utbildning. Vetenskapsområdet bidrar till att universitetets ämneslärarutbildning 
håller hög kvalitet och examinerar studenter för samhällets behov av lärarkompetens. 

För att nå vetenskapsområdets övergripande mål definieras följande delmål: 

• Att stärka befintliga forskningsmiljöer inriktade mot ämnesdidaktik 
• Att främja och stimulera ämnesdidaktiska initiativ i syfte att långsiktigt bygga upp nya 

starka forskningsmiljöer inom vetenskapsområdets samtliga ämnen.  
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• Att ämnesdidaktiska forskningsresultat bidrar till att tillvarata och utveckla 
forskningsbaserad kunskap om undervisning och lärande. 

• Att ämnesdidaktisk forskning sker i aktiv samverkan med relevanta externa aktörer. 
• Att ge vetenskapsområdets undervisande personal möjligheter till ämnesdidaktisk 

förkovran.  
• Att förvalta och utveckla kurser som främjar det ämnesdidaktiska perspektivet inom 

lärarutbildningen. 
• Att fler ska ta ämneslärarexamen med inriktning mot vetenskapsområdets ämnen. 

 

Aktiviteter och uppföljning  

1. Utbyggnad och förstärkning av ämnesdidaktisk forskning 
För utbyggnad och förstärkning av forskning inom ämnesdidaktik görs en strategisk satsning fr.o.m. 
2019. 

Åtgärd: Fr.o.m. 2019 t.o.m. 2023 årligen avsätta 1 mkr per år som förstärkning av ämnesdidaktiska 
forskningsmiljöer. Medel för finansiering av mindre och/eller begränsade särskilda satsningar sker 
inom MINTs uppdrag.  

Ansvarig: Prodekan för forskning 

Tidsplan: Beslut om tilldelning av medel till institutionerna våren 2019. 

Uppföljning: En utvärdering av satsningen görs under 2021. 

2. Tydliggöra MINTs uppdrag 
En fakultetsgemensam struktur för att främja forskning inom ämnesdidaktik inrättades 2013 genom 
Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom matematik, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap och 
teknikvetenskap (MINT). Genom MINT:s verksamhet har ämnesdidaktiska initiativ stöttats inom 
vetenskapsområdets alla ämnen.  

Åtgärd: En uppföljning av MINTs uppdrag och arbete ska genomföras och resultera i en revidering 
av MINTs instruktioner. I de reviderade instruktionerna ska ingå att tydliggöra MINTs roll i 
förhållande till den strategiska forskningssatsningen inom ämnesdidaktik. I riktlinjerna ska MINTs 
roll i att skapa en sammanhållen forskningsmiljö, särskilt för ämnesdidaktiska initiativ vid 
institutioner utan etablerad ämnesdidaktisk forskning, lyftas fram. Riktlinjerna ska tydliggöra 
MINTs samverkansroll med olika aktörer utanför vetenskapsområdet, t.ex. institutioner och externa 
aktörer (t.ex. forskare/lärare vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier) med 
ämnesdidaktisk verksamhet. Riktlinjerna ska uppdra till MINT att bidra till fortbildning och stöd 
riktat mot ämnesdidaktiska forskare t.ex. genom nätverk, seminarier och kurser. 

Ansvarig: Prodekan för forskning och prodekan för utbildning efter samråd med ordförande och 
samordnare för MINT. 

Tidsplan: Uppdaterade riktlinjer för MINT är klara maj 2019. 

Uppföljning: Inom utvärderingen 2021 (enligt punkt 1). 

3. Karriärvägar och kompetensförsörjning 
I samband med de satsningar som görs enligt punkt 1 och inom befintlig verksamhet finns behov av 
att se över karriärvägar för de med stark kompetens inom ämnesdidaktisk forskning i syfte att bidra 



UPPSALA UNIVERSITET TITEL  
  
 2018-11-27 TEKNAT 2018/320 

 

5 

till kompetensförsörjning inom ämnesdidaktik vid vetenskapsområdet. Kompetensförsörjning inom 
ämnesdidaktik följs upp både inom vetenskapsområdets kompetensförsörjningsarbete.  

Åtgärd: Tydliggöra karriärvägar för de med stark kompetens inom ämnesdidaktisk forskning (t.ex. 
befordran till docent och professor).  

Ansvarig: Prodekan för forskning och prodekan för utbildning. Arbetet sker i dialog med 
sektionsdekaner och prefekter. 

Tidsplan: 2019 

Uppföljning: Rapporteras till områdesnämnden under 2019 

4. Forskarutbildning med ämnesdidaktisk inriktning 
Utbildning på forskarnivå bedrivs inom fysik med inriktning mot fysikens didaktik och inom 
datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik. Med koppling till punkt 1 och 3 ovan 
bör förutsättningarna för att anta doktorander med andra ämnesdidaktiska inriktningar alternativt till 
en eller flera breddade (ämnesöverskridande) forskarutbildningsämnen undersökas. Som stöd för 
utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik finns den universitetsgemensamma forskarskolan i 
ämnesdidaktik. När den universitetsgemensamma forskarskolan i ämnesdidaktik inrättades 2016 
fanns intresse från flera ämnen att delta i denna.  

Åtgärd: En kartläggning av administrativt möjliga upplägg av forskarutbildning inom 
ämnesdidaktik är redan genomförd. Utifrån denna och förutsättningar som skapas enligt punkt 1 och 
3 genomförs en utredning om framtida upplägg för forskarutbildning inom ämnesdidaktik vid 
vetenskapsområdet där lärdomar från datavetenskapens didaktik och fysikens didaktik tas till vara, 
liksom modeller och upplägg vid andra vetenskapsområden och lärosäten.  

Ansvarig: Prodekan för utbildning i samverkan med prodekan för forskning samt ordförande i 
forskarutbildningsnämnden. 

Tidsplan: Genomförs och presenteras för områdesnämnden under 2020. 

Uppföljning: Forskarutbildningsnämnden  

5. Ämnesdidaktisk förkovran för undervisande personal  
Sedan många år ges en ämnesdidaktisk kurs för vetenskapsområdets lärare och undervisande 
personal. Kursen ges numera av TUR och har under åren utvecklats utifrån ny forskning och 
verksamhetens behov. Återkommande har också mer avancerade ämnesdidaktiska kurser givits, ofta 
med inriktning mot egen framtida forskningsverksamhet. Vidare har vetenskapsområdets lärare och 
forskare möjlighet till kontinuerlig ämnesdidaktisk förkovran genom seminarier, verkstäder, 
konferenser och nätverk. För fortsatt utveckling och i relation till satsningen under punkt 1 bör den 
grundläggande ämnesdidaktiska kursens former och innehåll åter ses över. TUR ger också 
kontinuerligt stöd för ämnesdidaktiskt grundad utbildning i form av t.ex. seminarier och konferenser. 
Institutionernas arbete med att säkerställa lärarnas ämnesdidaktiska kompetensutveckling följs upp 
inom vetenskapsområdets modell för utbildningsutvärderingar. 

Åtgärd: TUR ser kontinuerligt över innehåll och former för den grundläggande ämnesdidaktiska 
kursen och annat stöd för ämnesdidaktisk förkovran.    

Ansvarig: TUR i samverkan med MINT, studierektorer och andra pedagogiska ledare. 

Tidsplan: 2019 

Uppföljning: Återrapportering till områdesnämnden i TUR:s årsberättelser för 2020. 
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6. Ämneslärarutbildning 
Vetenskapsområdet har en central roll inom ämneslärarutbildningen. Det åligger kursansvarig 
institution att tillse att kurser som ges inom ämneslärarutbildningen ger studenterna de 
ämnesdidaktiska färdigheter som behövs i deras kommande yrkesutövande. Vetenskapsområdet har 
sedan 2015 ett ämneslärarråd för att stödja och samordna vetenskapsområdets insatser inom 
ämneslärarutbildningen. Vetenskapsområdet finns representerade i programkommittén och i 
fakultetsnämnden för fakulteten för utbildningsvetenskaper. Vetenskapsområdet verkar för att fler 
tar ämneslärarexamen med inriktning mot vetenskapsområdets ämnen. 

 

6.1.  

Åtgärd:. Översyn av kursplaner som ingår i ämneslärarutbildningen i syfte att vid behov förstärka 
det ämnesdidaktiska perspektivet. 

Ansvarig: Institutioner med kursansvar inom lärarutbildningen 

Tidsplan: 2019-2020 

Uppföljning: Inom utvärderingen 2021 (enligt punkt 1) 

 

6.2.  

Åtgärd: Förutsättningar för utbildningar som leder till dubbla examina kartläggs och 
vetenskapsområdet synliggör ämneslärarutbildningen i rekryteringsarbetet. 

Ansvarig: Prodekan för utbildning tillsammans med ordförande i tekniska respektive 
naturvetenskapliga utbildningsnämnden. 

Tidsplan: 2019 

Uppföljning: Redovisas i utbildningsnämnderna under 2019. 
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