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STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i  

DE MATEMATISKE FAG 
ved  

det Naturvidenskabelige fakultet 
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(version 31/8 2009) 
 

§ 1. Formål, fag og læringsmål 
 
Den overordnede målsætning er at bibringe den studerende en sådan matematisk viden og 
indsigt i matematikkens hovedområder og arbejdsmetoder, at vedkommende fremover kan 
arbejde fagligt forsvarligt inden for faget. Uddannelsen skal kunne danne basis såvel for an-
vendelse af, som undervisning i matematik. 
Der er mulighed for at fordybe sig i forskellige aspekter af matematikkens kerneområder al-
gebra, analyse og geometri, men også i mere specialiserede matematiske discipliner, i metadi-
scipliner som matematikkens historie og didaktik og i væsentlige anvendelser af matematik 
inden for naturvidenskab (f.eks. fysik og biologi), samfundsvidenskab (f.eks økonomi) og da-
talogi. 
Der er endvidere mulighed for at specialisere sig i statistik.  
Typiske ansættelsessteder vil være virksomheder der benytter avancerede matematiske mo-
deller og/eller tankegang. Hvis bacheloruddannelsen i de matematiske fag kombineres med en 
kandidatuddannelse i matematik eller et andet fag, er gymnasiet og andre uddannelsesinstitu-
tioner også typiske ansættelsessteder. 
Uddannelsens centrale fag er matematik. Endvidere indgår fagene statistik og datalogi i ud-
dannelsen. 
Hvis uddannelsen indeholder en specialisering i statistik er de centrale fag matematik og stati-
stik (herunder sandsynlighedsregning). Endvidere indgår faget datalogi i uddannelsen. 
 
Stk. 2. Læringsmål for bacheloruddannelsen i de matematiske fag. 
 
Stk. 2.1. En bachelor i de matematiske fag har kompetencer til at 
 

• afgøre om et foreliggende argument er stringent eller heuristisk,  
• udvikle bevisskitser til egentlige matematiske beviser, 
• afgrænse matematiske discipliner i forhold til hinanden, men også til at kunne forhol-

de sig til deres indbyrdes sammenhæng, 
• identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring, 
• udvælge metoder til analyse og løsning af matematiske spørgsmål og til at reflektere 

over deres brug, 
• formidle og kommunikere matematiske spørgsmål og problemstillinger, 
• indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel matematisk 

tilgang. 
 
Stk. 2.2. En bachelor i de matematiske fag har færdigheder i at 
 

• læse og forstå matematisk faglitteratur på dansk og engelsk, 
• anvende matematisk formelsprog, 
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• benytte moderne informationsteknologi til matematiske formål, 
• redegøre mundtligt og skriftligt for matematiske ræsonementer, 
• anvende en række grundlæggende beregningstekniske metoder, 

 
Stk. 2.3. En bachelor i de matematiske fag har viden om 
 

• matematisk analyse, 
• lineær algebra, 
• sandsynlighedsregning, 
• statistik, 
• diskret matematik, 
• algebra, 
• geometri, 
• målteori. 

 
Stk. 3. Yderligere læringsmål ved specialisering af bacheloruddannelsen i de matematiske 
fag. 
 
Stk. 3.1. Ud over de læringsmål som er beskrevet i stk. 2, opfylder en bachelor i de matemati-
ske fag med specialisering i statistik følgende læringsmål: 
 
Stk. 3.1.1. Ud over de kompetencer, som er beskrevet i stk. 2.1, har en bachelor i de matema-
tiske fag med specialisering i statistik kompetencer til at 
 

• gennemføre en selvstændig statistisk analyse af videnskabelige data. 
 
Stk. 3.1.2. Ud over de færdigheder, som er beskrevet i stk. 2.2, har en bachelor i de matemati-
ske fag med specialisering i statistik færdigheder i at 
 

• benytte moderne informationsteknologi til statistiske formål, 
• kommunikere med specialister på andre områder om statistiske analyser. 

 
Stk. 3.1.3. Ud over den viden, som er beskrevet i stk. 2.3, har en bachelor i de matematiske 
fag med specialisering i statistik viden om 
 

• generel statistisk teori på målteoretisk grundlag, 
• den lineære normale statistiske model, 
• stokastiske processer, 
• asymptotisk statistisk teori. 

 
Stk. 3.2. Ud over de læringsmål som er beskrevet i stk. 2, opfylder en bachelor i de matemati-
ske fag med specialisering i formidling og undervisning de faglige mindstekrav for undervis-
ning i gymnasiet i matematik. 
 
Stk. 3.3. Ud over de læringsmål som er beskrevet i stk. 2, opfylder en bachelor i de matemati-
ske fag med specialisering mod undervisning i to fag de nødvendige læringsmål indenfor et 
andet gymnasiefag til at blive optaget på en to-fags kompetenceprofil på kandidatuddannelsen 
i matematik. 
 

§ 2. Studiestruktur 
 
En bacheloruddannelse i de matematiske fag består af en af følgende 4 kombinationer: 
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1. Bachelorfagpakken i matematik på 120 ECTS-point (jf. § 3 stk. 1) samt en valgfri del 
på 60 ECTS-point på mindst bachelor niveau, hvoraf de 30 skal have en videnskabelig 
hovedtilknytning, som ikke er matematik. Dette giver titlen BSc i de matematiske fag. 
 

2. Bachelorgrundfagpakken i matematik med specialisering i statistik på 127,5 ECTS-
point (jf. § 3 stk. 2) samt en valgfri del på 52,5 ECTS-point på mindst bachelor niveau, 
hvoraf de 30 skal have en videnskabelig hovedtilknytning, som ikke er matematik. 
Dette giver titlen BSc i de matematiske fag med specialisering i statistik. 
 

3. Bachelorfagpakken i matematik med specialisering i formidling og undervisning på 
135 ECTS-point (jf. § 3 stk. 3) samt en valgfri del på 45 ECTS-point på mindst bache-
lor niveau, hvoraf mindst 22,5 ECTS-point skal have en videnskabelig hovedtilknyt-
ning, som ikke er matematik. Dette giver titlen BSc i de matematiske fag med speciali-
sering i formidling og undervisning. 
 

4. Bachelorfagpakken i matematik med specialisering mod undervisning i to fag på 165 
ECTS-point (jf. § 3 stk. 4) samt en valgfri del på 15 ECTS-point på mindst bachelor 
niveau. Dette giver titlen BSc i de matematiske fag med specialisering mod undervis-
ning i to fag. 

 
For specialisering nr. 3 i formidling og undervisning er de faglige mindstekrav for undervis-
ning i gymnasiet i matematik opfyldt. For de øvrige uddannelser er kravene opfyldt hvis den 
valgfri del indeholder kurserne 
 

• Hist1: Matematikkens historie (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7,5 ECTS-point, blok 4A) 

 
Disse kurser kan også tages på kandidatuddannelsen i matematik. 
 
Hvis en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i økonomiske fag eller samfundsfag in-
deholder  
 

• SS: Sandsynlighedsregning og statistik (7,5 ECTS-point, blok 2B) 
• SS2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7,5 ECTS-point, blok 1B) 
• StatBK: Statistik for biokemikere (7,5 ECTS-point, blok 2A) 
• Stok: Stokastiske processer (7,5 ECTS-point, blok 2A) 

 
er de faglige mindstekrav for undervisning i gymnasiet i statistik opfyldt. 
 
Den valgfri del kan enten placeres på 2.-3. studieår, eller den kan påbegyndes allerede på 1. 
studieår. Hvis valgfriheden ønskes påbegyndt allerede på 1. studieår er der 4 fastlagte mulig-
heder. Ved studiestart skal den enkelte studerende således vælge mellem en af følgende 5 stu-
diemodeller for det første studieår: 
 
Matematik på fuld tid på 1. år Matematik og fysik hver på halv tid på 1. år 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

Dis SS Alg1 Geom1 

Kravet om 30 ECTS-point udenfor faget skal opfyldes gennem valg-
friheden på 2.-3. år 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

Mek1 Mek2 Termo EM1 

Kravet om 30 ECTS-point udenfor faget er opfyldt 
 

Matematik og datalogi hver på halv tid på 1. år Matematik og kemi hver på halv tid på 1. år 
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 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

IP OOPD DBW AD 

Kravet om 30 ECTS-point udenfor faget er opfyldt 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

KemiIntro KemiO1 KemiO2 KemiF1 

Kravet om 30 ECTS-point udenfor faget er opfyldt 

Matematik og økonomi hver på halv tid på 1. år  

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

ØkIntro SS OR1 MikØk1 

22,5 ECTS-point af de krævede 30 ECTS-point udenfor faget er 
indeholdt 

 

 
 

§ 3. Fagpakker rettet mod uddannelsen 
 
Stk 1. Bachelorfagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 
 

• Bachelorgrundfagpakken i matematik, jf. Stk. 1.1 (i alt 97,5 ECTS-point) 
• KomAn : Kompleks funktionsteori (7,5 ECTS-point, blok 1C) 
• Top: Topologi (7,5 ECTS-point, blok 2B) 
• Alg2: Algebra 2 (7,5 ECTS-point, blok 4B) 

 
Stk 1.1. Bachelorgrundfagpakken i matematik (i alt 97,5 ECTS-point) 
 

• MatIntro : Introduktion til matematik (7,5 ECTS-point, blok 1A/1C) 
• Dis: Diskret matematik (7,5 ECTS-point, blok 1C) 
• LinAlg : Lineær algebra (7,5 ECTS-point, blok 2A/2C) 
• SS: Sandsynlighedsregning og statistik (7,5 ECTS-point, blok 2B) 
• An0: Grundlæggende analyse (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• Alg1: Algebra 1 (7,5 ECTS-point, blok 3C) 
• An1: Analyse 1 (7,5 ECTS-point, blok 4A) 
• Geom1: Geometri 1 (7,5 ECTS-point, blok 4C) 
• An2: Analyse 2 (7,5 ECTS-point, blok 1B) 
• MI : Mål og integral (7,5 ECTS-point, blok 2C) 
• VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7,5 ECTS-point, blok 3B) 
• Bacproj: Bachelorprojekt i matematik (15 ECTS-point, valgfri blokplacering) 

 
Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i de matematiske fag (uden 
specialisering): 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

  Bacproj 
3. år 

    

An2 MI  VtMat  Alg2 
2. år 

KomAn  Top   

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

Dis SS Alg1 Geom1 

 
 Bachelorfagpakken i matematik  Valgfri (mindst 30 ECTS-point skal ligge udenfor ”mat”) 
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Kurserne i bachelorfagpakken i matematik er planlagt, så valgfriheden kan placeres på andre 
måder end angivet ovenfor (jf. §2). Følgende to alternativer er begge mulige: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

An2 MI  Bacproj 
3. år 

KomAn  Top VtMat  Alg2 

Dis SS Alg1 Geom1 
2. år 

    

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

     

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

KomAn  Top Bacproj 
3. år 

    

Dis SS Alg1 Geom1 
2. år 

An2 MI  VtMat  Alg2 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

     
 
I kassogrammerne nedenfor er med gråt indsat 4 anbefalede pakker af valgfri fagelementer: 
 
Kombination med fysik: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

2-3. 
år EM2 KM1  KM2  StatFys 

1. år Mek1 Mek2 Termo EM1 
 

Kombination med datalogi: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

2-3. 
år ARK  OV PROJ 

1. år IP OOPD DBW AD 
 

 
Kombination med kemi: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

2-3. 
år 

UorgSyn KemiAU KemiBin KemiUB 

1. år KemiIntro KemiO1 KemiO2 KemiF1 
 

 
Kombination med økonomi: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

2-3. 
år 

NumIntro  
MakØk1 

eller 
MikØk2  

Stat1 
Stat2 
eller 
Fin1 

1. år ØkIntro  SS OR1 MikØk1  
 

 
Stk. 2. Bachelorgrundfagpakken i matematik med specialisering i statistik (i alt 127,5 ECTS-
point) 

• Bachelorgrundfagpakken i matematik (i alt 97,5 ECTS-point) 
• Stat1: Statistik 1 (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• Stat2: Statistik 2 (7,5 ECTS-point, blok 4A) 
• Sand2: Sandsynlighedsregning 2 (7,5 ECTS-point, blok 1A) 
• Stok: Stokastiske processer (7,5 ECTS-point, blok 2A) 

 
Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i de matematiske fag med spe-
cialisering i statistik: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Sand2 Stok Bacproj 
3. år 

    

An2 MI  VtMat   
2. år 

  Stat1 Stat2 

1. år MatIntro  LinAlg  An0 An1 
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Dis SS Alg1 Geom1 

 
 Bachelorgrundfagpakken i matematik 

med specialisering i statistik 
 Valgfri (mindst 30 ECTS-point skal ligge udenfor ”mat”) 

 
 
Stk. 3. Bachelorfagpakken i matematik med specialisering i formidling og undervisning (i alt 
135 ECTS-point) 
 

• Bachelorfagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 
• Hist1: Matematikkens historie (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7,5 ECTS-point, blok 4A) 

 
Kassogram med normeret studieplan for bacheloruddannelsen i de matematiske fag med spe-
cialisering i formidling og undervisning: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

  Bacproj 
3. år 

    

An2 MI  VtMat  Alg2 
2. år 

KomAn  Top Hist1 DidG 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
1. år 

Dis SS Alg1 Geom1 

 
 Bachelorfagpakken i matematik med spe-

cialisering i formidling og undervisning 
 Valgfri (mindst 30 ECTS-point skal ligge udenfor ”mat”) 

 
Denne specialisering er en opsupplering af bachelorfagpakken i matematik, så gymnasiefag-
pakken i matematik indeholdes i uddannelsen: 
 
Stk. 3.1. Gymnasiefagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 
 

• Den reducerede gymnasiefagpakke i matematik (90 ECTS-point) 
• VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7,5 ECTS-point, blok 3B) 
• DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7,5 ECTS-point, blok 4A) 
• Valgfri matematiske dybdefagelementer på mindst bachelor niveau (15 ECTS-point) 

eksempelvis 
Bacproj: Bachelorprojekt i matematik (15 ECTS-point, valgfri blokplacering) 
Top: Topologi (7,5 ECTS-point, blok 2B) 
Alg2: Algebra 2 (7,5 ECTS-point, blok 4B) 
Stat2: Statistik 2 (7,5 ECTS-point, blok 4A) 

 
Stk. 3.2. Den reducerede gymnasiefagpakke i matematik (i alt 90 ECTS-point) 
 

• MatIntro : Introduktion til matematik (7,5 ECTS-point, blok 1A/1C) 
• Dis: Diskret matematik (7,5 ECTS-point, blok 1C) 
• LinAlg : Lineær algebra (7,5 ECTS-point, blok 2A/2C) 
• SS: Sandsynlighedsregning og statistik (7,5 ECTS-point, blok 2B) 
• An0: Grundlæggende analyse (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• Alg1: Algebra 1 (7,5 ECTS-point, blok 3C) 
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• An1: Analyse 1 (7,5 ECTS-point, blok 4A) 
• Geom1: Geometri 1 (7,5 ECTS-point, blok 4C) 
• KomAn : Kompleks funktionsteori (7,5 ECTS-point, blok 1C) 

eller 
Stat1: Statistik 1 (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
eller 
UvMat : Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (7,5 ECTS-point, blok 2C) 

• An2: Analyse 2 (7,5 ECTS-point, blok 1B) 
eller 
Model: Matematisk modellering (7,5 ECTS-point, blok 4A) 

• MI : Mål og integral (7,5 ECTS-point, blok 2C) 
eller 
SS2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7,5 ECTS-point, blok 1B) 

• Hist1: Matematikkens historie (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
 
Kassogram med normeret studieplan for gymnasiefagpakken i matematik: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

    
5. år 

  Hist1 DidG 

Valgfri matematiske 
dybdefagelementer 

Valgfri matematiske 
dybdefagelementer Alg1 Geom1 

4. år 
SS2 UvMat  VtMat  Model 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
3. år 

Dis SS   

 
 Den reducerede gymnasiefagpakke  Resten af gymnasiefagpakken 

 
Kassogram med alternativ studieplan for gymnasiefagpakken i matematik: 
 

 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

    
5. år Valgfri matematiske 

dybdefagelementer 
 Hist1  

KomAn  
Valgfri matematiske 
dybdefagelementer Alg1 Geom1 

4. år 
An2 MI  VtMat  DidG 

MatIntro  LinAlg  An0 An1 
3. år 

Dis SS   

 
 Den reducerede gymnasiefagpakke  Resten af gymnasiefagpakken 

 
 
Stk. 4. Bachelorfagpakken i matematik med specialisering mod undervisning i to fag (i alt 
165 ECTS-point) 
 

• Bachelorfagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 
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• Tilvalg i et andet gymnasiefags reducerede gymnasiefagpakke* (i alt 45 ECTS-
point) 

 
* Hvis det andet fag ligger udenfor NatKU, skal dette forstås, så man efter at have taget til-
valget mangler 45 ECTS-point mindre i at opnå undervisningskompetence i faget. 
Denne specialisering er en opsupplering af bachelorfagpakken i matematik, så der på kandi-
datuddannelsen i matematik kan opnås faglig kompetence til undervisning i matematik og et 
andet gymnasiefag.  
 
Stk. 5. Faste valgfri fagelementer rettet mod bacheloruddannelsen i de matematiske fag 

• NumIntro : Introduktion til numerisk analyse (7,5 ECTS-point, blok 1A) 
• NumDiff:  Numerisk løsning af differerentialligninger (7,5 ECTS-point, blok 3A) 
• PDL: Introduktion til partielle differentialligninger (7,5 ECTS-point, blok 1B) 
• MatFys: Matematisk fysik (7,5 ECTS-point, blok 2C) 
• Virkproj : Virksomhedsprojekt i de matematiske fag (15 ECTS-point, blok 1-4) 
• VejledBac: Selvstudium under vejledning på bachelorniveau i de matematiske fag 

(omfang godkendes af studienævnet, blok 1-4) 
 

 
§ 4. Overgangsordning 
 
Stk. 1. De nedlagte kurser  

• SaSt1: Sandsynlighedsregning og statistik 1 
• SaSt2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 

kan erstatte og erstattes af kurserne 
• SS: Sandsynlighedsregning og statistik 
• An2: Analyse 2 

 
Stk. 2. Det nedlagte kursus  

• MatM : Matematisk metode 
kan erstatte og erstattes af kurset 

• An0 Grundlæggende analyse 
 
Stk. 3. Det nedlagte kursus  

• Dis1: Introduktion til diskret matematik og algebra  
kan erstatte og erstattes af kurset 

• Dis: Diskret matematik 
 
Stk. 4. Det nedlagte kursus  

• SaSt3: Sandsynlighedsregning og statistik 3 
kan erstatte og erstattes af et vilkårligt blandt kurserne 

• KomAn : Kompleks funktionsteori 
• Top: Topologi 
• Alg2: Algebra 2 

 
Stk. 5. Det nedlagte kursus  

• Sand1: Sandsynlighedsregning 1  
kan erstatte og erstattes af kurset 

• MI : Mål og integral 
 
Stk. 6. 2009 studieordningen overtager glidende efter 2008 studieordningen. Alle ændringer 
er fuldt indfasede per 1/9 2010. 
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Bilag 1. Det faste udbud rettet mod uddannelsen 
 
Stk. 1. Tabel over fagelementer 
 
 Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
 Mat3o1234(KE)-Bacproj [15pt] 

Andet3v1234-Virkproj  [15pt] 
Mat123v1234-VejledBac [efter aftale] 

3. år   Andet34v3A-NumDiff  {Nu-
mIntro} 

 

2. år Mat2o1B(KI)-An2 {An1} 
Mat2o1C(KI)-KomAn  
{An1}  
Mat2o1B-SS2 {An1, SS} 
Mat2o1A(KE)-Sand2 {MI} 
Andet2o1A-NumIntro  {Li-
nAlg} 
Mat2v1B-PDL {An1}  

Mat2o2C(KI)-MI  {An2, 
SS(s)} 
Mat2o2C-UvMat {An1, SS} 
Mat2o2B(KI)-Top {An2} 
Mat2o2A(KI)-Stok {SS, 
MI(s)} 
Mat2v2C-MatFys {Linalg}  
 

Mat+andet2o3B(KE)-VtMat  
{1 års studier}  
Mat2o3A-Hist1 {An1, Alg1, 
SS, Geom1} 
Mat2o3A(KI)-Stat1 {MI}  
 

Mat2o4B(KE)-Alg2 {Alg1} 
Mat2o4A(KE)-Stat2 {Stat1} 
Mat2o4A-Model {An1} 
Andet2v4A-DidG {1 års 
studier} 
 

1. år  Mat1o1A1C(KI)-MatIntro  
Mat1o1C(KI)-Dis 

Mat1o2A2C(KI)-LinAlg  
{MatIntro eller DiMS} 
Mat1o2B(KE)-SS {MatIntro}  

Mat1o3C(KE)-Alg1 {Dis, 
LinAlg} 
Mat1o3A(KE)-An0 {Linalg} 

Mat1o4A(KI)-An1 {An0 
eller MatF} 
Mat1o3A(KE)-Geom1 
{An0} 
 

Alle fagelementer er på 7,5 ECTS-point medmindre andet er angivet i firkantede parenteser. 
Fagelementer i { }  er forudsætninger for det foranstående fagelement. 
”(s)” efter en forudsætning angiver at fagelementet skal følges senest samtidig. 
Obl. Mat = Blå + Rød. Obl. Stat  = Blå + Grøn. 

 
 
Stk. 2. Afhængighedsdiagram  
 

 
 

 
 

An0 

Geom1 

MatIntro Dis 

VtMat BacProj 

Alg1 

SS LinAlg 

Stat1 

Stok 

An2 

MI  

1 år 2 år 

Stat2 

Senest samtidig 

An1 

Sand2 

Top 

KomAn 

Alg2 

NumIntro 

NumDiff 

Hist1 PDL 

MatFys 

SS2 
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Bilag 2: Opfyldelse af faglige mindstekrav 
 
Stk. 7. Bachelor-gymnasiefagpakken i matematik (i alt 120 ECTS-point) 
1. Kernestof på mindst 60 ECTS-point 
1.a. Calculus. 

• MatIntro : Introduktion til matematik (6 ECTS-point) 
1.b. Matematisk analyse. 

• An0: Grundlæggende analyse (5 ECTS-point) 
• An1: Analyse 1 (7,5 ECTS-point) 
• KomAn : Kompleks funktionsteori (7,5 ECTS-point) 

eller 
UvMat : Matematik i undervisningsmæssig sammenhæng (7,5 ECTS-point) 
eller 
Stat1: Statistik 1 (7,5 ECTS-point) (tæller under 1.f) 

• An2: Analyse 2 (5 ECTS-point) 
eller 
Model: Matematisk modellering (7,5 ECTS-point) 

• 1.c. Geometri. 
• Geom1: Geometri 1 (7,5 ECTS-point) 

1.d. Lineær algebra. 
• LinAlg : Lineær algebra (6,5 ECTS-point) 

1.e. Algebra. 
• Dis: Diskret matematik (2,5 ECTS-point) 
• Alg1: Algebra 1 (7,5 ECTS-point) 

1.f. Sandsynlighedsteori og statistik. 
• SS: Sandsynlighedsregning og statistik (5 ECTS-point) 
• MI : Mål og integral (7,5 ECTS-point) 

eller 
SS2: Sandsynlighedsregning og statistik 2 (7,5 ECTS-point) 

• 2. Dybdestof på højst 30 ECTS-point 
• Dis: Diskret matematik (5 ECTS-point) 
• Valgfri matematiske dybdefagelementer på mindst bachelor niveau (15 ECTS-point) † 

eksempelvis 
Bacproj: Bachelorprojekt i matematik (15 ECTS-point) 
Top: Topologi (7,5 ECTS-point) 
Alg2: Algebra 2 (7,5 ECTS-point) 
Stat2: Statistik 2 (7,5 ECTS-point) 

3. Breddestof på ca. 20 ECTS-point 
3.a. Matematikkens historie. 

• Mat2v3A-Hist1: Matematikkens historie (7,5 ECTS-point) 
3.b. Indledende programmering/IT. 

• MatIntro : Introduktion til matematik (1,5 ECTS-point) 
• LinAlg : Lineær algebra (1 ECTS-point) 
• SS: Sandsynlighedsregning og statistik (2,5 ECTS-point) 

3.c. Matematisk modellering fra et eller flere fagområder. 
• An0: Indledning til matematisk analyse (2,5 ECTS-point) 
• An2: Analyse 2 (2,5 ECTS-point) 

eller 
Model: Matematisk modellering (7,5 ECTS-point) 

• 4. fagdidaktik og videnskabsteori på ca. 10 ECTS-point: 
• DidG: Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik (7,5 ECTS-point) † 
• VtMat : Videnskabsteori for matematiske fag (7,5 ECTS-point) † 
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† Ikke inkluderet i den reducerede gymnasiefagpakke i matematik. 


