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Vil du ta master i matematikkdidaktikk?



Programspesialisering for studenter med 
matematikk som 80-gruppe

Tre ulike retninger: 

- matematikkdidaktikk

- matematikk

- mekanikk



Master i matematikkdidaktikk

• Du kan for eksempel forske på 
- elevers holdninger, motivasjon, læring, 
- arbeid med en spesiell type oppgaver, 
- misoppfatninger…
- hva som kjennetegner god matematikkundervisning
- hva som kjennetegner kompetansen til matematikklærere, hva de tenker om
undervisningen sin, hva som gjør dem motivert…

- digitale verktøy, lærebøker….
- programmering i matematikkundervisningen
- lærebøker, oppgaver, bevis
- problemløsing, modellering
- vurdering (eksamen, vurdering for læring, hverandrevurdering, prøver…..)
- overganger i læringsløpet…



Matematikkdidaktisk 
programspesialisering



Oppbyggingen
10. semester

MDID4009 - Masteroppgave i matematikkdidaktikk

9. semester
DIFO4015 - Didaktisk
forskningsmetode med praksis: 
analyse og framstilling av data

MDID4002 - Matematikkdidaktisk
forskning - lærerkompetanse, 
undervisning og vurdering

Anbefalt emne: 

MDID4020 – Problemløsing, 
modellering og programmering i 
matematikk - Universitetet i 
Oslo (uio.no)

eller
valgfritt emne fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) 
på 4000-nivå

8. semester (etter jul)
DIFO4001 - Didaktisk
forskningsmetode: design og
innsamling av data

MDID4001 - Matematikkdidaktisk
forskning - eleven, matematikken
og samfunnet

Anbefalt fagemne: MAT4010 -
Matematikk, skole og kultur
eller
valgfritt emne fra Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet (MN) 
på 4000-nivå

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/MDID4009/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4015/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/MDID4002/index.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/MDID4020/
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4001/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/MDID4001/index.html
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/math/MAT4010/index.html


Matematikkdidaktisk programspesialisering - kurs

- Didaktisk metode 20 stp
- DIFO 4001- Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data 

- DIFO 4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og fremstilling av data

- Fagdidaktiske emner 20 stp
- MDID 4001 Matematikkdidaktisk forskning – eleven, matematikken og samfunnet

- MDID 4002 Matematikkdidaktisk forskning – lærerkompetanse, undervisning og vurdering

- Fagemner 20 stp
MAT 4010 og MDID 4020

- Masteroppgave 30 stp



MDID 4001 og MDID 4002

• Matematikkdidaktikk som vitenskapsfag

• Forskning på elever, lærere, undervisning

• Obligatoriske komponenter
- foredrag (MDID 4001)

- essay (MDID 4002)



DIFO4001: Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data

• Planlegging og design av et fagdidaktisk forskningsprosjekt (ditt eget!).

• Typiske metoder***

- Intervju

- Observasjon

- Spørreskjema

- Video

Du får en veileder som hjelper deg til å utvikle en prosjektbeskrivelse for 
masteroppgaven

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4001/index.html


DIFO4015: Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og 
framstilling av data

Analyse av ulike typer empirisk forskningsdata. Særlig vekt på

- Tekstanalyse (elevtekst, transkriberte intervjuer)

- Videoanalyse

15 dager praksis (kan bl.a. brukes til datainnsamling) 

Du får to timer med din masteroppgaveveileder til å planlegge din egen 
datainnsamling + mentorsamtale. 

http://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/DIFO4015/index.html


Litt mer om de to matematikkdidaktikkursene

• MDID4001: Matematikkdidaktisk forskning – eleven, matematikken 
og samfunnet

• MDID4002: Matematikkdidaktisk forskning – lærerkompetanse, 
undervisning og vurdering



MDID4001

• I dette emnet lærer du om matematikkdidaktikk som vitenskapsområde med særlig vekt 
på matematikk som skolefag, elevers læring og matematikkens og 
matematikkundervisningens rolle i samfunnet, både historisk og nåtidig. Du vil få innsikt i 
forskning på elevenes utvikling av matematisk kompetanse. Eksempel på matematiske 
temaer knyttet til kompetanseutvikling hos elevene er bevis, matematisk argumentasjon, 
problemløsing og modellering. Videre vil du utvikle evne til å kritisk vurdere 
forskningslitteraturen og til å diskutere hvilken relevans forskningen har for undervisning 
og læring i matematikk. 



MDID4001 – vil gi deg kunnskaper om

• matematikkdidaktikk som vitenskapsområde

• matematikk som skolefag, herunder begrunnelser for å undervise matematikk og 
matematikkens plass i samfunnet

• hvordan elevers matematisk kompetanse kan beskrives og forskes på

• hvilken betydning matematisk argumentasjon, bevis, problemløsing og modellering har 
for elevenes læring og forståelse av matematikk og forskningsbasert kunnskap om 
hvordan bruk av digitale verktøy kan integreres i matematikkundervisningen

• elevers holdninger til matematikk og læring og hvordan det forskes på dette



Ferdigheter til å

• orientere deg i faglitteratur, analysere og forholde deg kritisk til informasjonskilder og sentrale 
teorier innenfor det matematikkdidaktiske forskningsfeltet

• anvende faglitteratur og tidligere erfaringer fra praksisfeltet til å strukturere og formulere faglige 
resonnementer knyttet til elevers læring i matematikk

• formulere et forskningsspørsmål som kan diskuteres og besvares ved hjelp av 
matematikkdidaktisk forskning

• finne frem til relevant faglitteratur på et selvvalgt og godt avgrenset tema som du ønsker å belyse 
ut fra et eget forskningsspørsmål

• kunne relatere det du lærer til matematikkundervisning 8 – 13 og kunne gi eksempler på aktuelle 
problemstillinger ut fra teori og kjennskap til norsk skole



Generell kompetanse til å

• uttrykke deg muntlig og skriftlig om forskning på elevers læring i 
matematikk

• reflektere kritisk over og diskutere faglige, forskningsmessige 
spørsmål og problemstillinger knyttet til matematikkens plass i skolen, 
elevers utvikling og læring i matematikk og matematikkdidaktisk 
forskning



MDID4002

• I dette emnet lærer du om matematikkdidaktikk og om forskning på matematikk i skole 
og samfunn.  Det legges særlig vekt på teoridanning om eleven, læreren og 
matematikkundervisning. Du vil lære om forskning knyttet til vurdering av elevers og 
læreres kompetanse og om sammenhenger mellom syn på matematikk og læring. Emnet 
vil bidra til at du utvikler evne til å kritisk vurdere forskningslitteraturen og til å diskutere 
hvilken relevans forskningen har for undervisning og læring i matematikk. Forskning på 
samspill mellom matematikk og kultur, om kommunikasjon og språk vies spesiell 
oppmerksomhet. 



MDID 4020

• Design-research experiment:
designe et undervisningsforsøk

• Prosjektarbeid

• Gruppeeksamen (konferanse)



Hvorfor skrive masteroppgave i 
matematikkdidaktikk?
• Forske på undervisning og læring i matematikk

- Unik mulighet til å forske på noe du tenker er viktig for din egen lærergjerning
- Skaffe deg verktøy og erfaring som gjør det mulig å «forske» på egen praksis 
senere – verktøy til egenutvikling

• God innsikt i fagdidaktisk forskning (…utvalgte tema)

• Kunnskap om sentrale forskningsmetoder innen for utdanningsforskning

• Det er gøy 



Du får innsikt i mange ulike 
forskningstemaer gjennom 
matematikkdidaktikk-
kursene



Mange mulige temaer

• Læring
- Hva elever kan innenfor ett område
- Hvordan elever lærer et bestemt begrep eller metode
- Om misoppfatninger

• Undervisning
- hvordan lærer tilrettelegger for et tema/begrep/metode/

relevans 
- klasseromsdialogen
- hvilken rolle feil har i matematikkundervisning/læring

• Læreplan

• Lærebøker

• Holdninger og motivasjon

• Sammenhenger mellom holdninger og læring



Mulige tilnærminger til «ditt tema» 
dvs i form av metoder og datakilder
• Samle data selv

(observasjon, intervju, spørreskjema, test/prøve)

• Knytte seg til et prosjekt på ILS, for eksempel LISA-prosjektet, og 
bruke data fra prosjektet

• Bruke data eller instrumenter fra en av de internasjonale 
undersøkelsene (PISA, TIMSS, TIMSS Advanced)



Noen tidligere oppgaver 
(du finner dem på duo om 
du har lyst til å lese mer) 



«samle data selv»
• Karina Onsrud og Sarah Ånonsen: Tre flerspråklige elevers 

matematiske identitet.

• Kristoffer Østerm: «I åttende startet det hele». En kvalitativ analyse av 
elevers holdninger til matematikk

• Vigdis Oskarsdottir: Bevis i lærebøker for R1. En kvalitativ studie av tre 
lærebokforfatteres didaktisk refleksjoner

• Thea-Karoline Nomerstad: Skriving i matematikk – En kvalitativ studie 
av loggskriving med fokus på begrepsforståelse i derivasjon

• Fredrik S Vänskä: Matematikklærebøker i Finland og Norge – en 
sammenligning av finske og norske lærebøker i sannsynlighet og 
statistikk på videregående skole.

• Ken Robert Berger Hansen: Kreativ resonnering og IKT-støttet 
problemløsing. (begrenset adgang)

• Siri Vestenfor: Misoppfatninger hos elever på 1T



«få» data fra et prosjekt

• Joachim Husaas Bentsen: Sterke og svake elevers holdninger til matematikk : En analyse av 
spørreskjemadata fra PISA 2012.

• Rune Resell-Hansen: Kan norske elever på 8. trinn noe algebra i det hele tatt? En studie av 
oppgavebesvarelser i algebra fra TIMSS 2011 med fokus på feilsvar. 

• Kristin Lågeide: Elevers forhold til matematikk og deres prestasjoner i algebra, geometri og 
kalkulus. (TIMSS Advanced).

• Marte Narum Karlsrud: To læreres strategibruk for å hjelpe elevene til å skape et 
læringsfremmende samarbeid under gruppearbeid i matematikk. (LISA)

• Alexander J. V. Selling: Målsättningar i matematik. (LISA)



En kombinasjon av «få» og «samle egne»

• Anne Line Kjærgård: Norske 15-åringers holdninger til matematikk: En 
studie av elever som presterer lavt i matematikk og elever som 
presterer lavere i matematikk enn i andre fag. 

• Anna-Elise låner noen av spørsmålene til å se på holdninger til elever 
på 1PY og opplevelse av yrkesretting og relevans



Mulige veiledere

• Arne Hole

• Helmer Aslaksen

• Lovisa Sumpter

• Guri A. Nortvedt

• Alexander Selling

• Jennifer Luoto

• Andreas Pettersen

• Hege Kaarstein

• Jelena Radisic



Nysgjerrig? Har du flere spørsmål?

Spør meg 
(du kan også spørre Alexander, Arne eller 
Helmer)


