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Bilaga 2 Progressionsplan för naturvetenskaplig  
kandidatexamen, huvudområde matematik 

Matematikcentrum 

Progressionsplan för naturvetenskaplig 
kandidatexamen, huvudområde 
matematik 
En generell examen ska uppfylla de nationella examensmålen och ha en 
successiv, poängangiven fördjupning inom huvudområdet, inklusive ett 
examensarbete. I denna progressionsplan för en naturvetenskaplig 
kandidatexamen i huvudområdet matematik beskrivs de kursfordringar 
som krävs för examen. I en detaljerad matris framgår hur kursmålen i de 
enskilda obligatoriska kurserna i tre etapper (etappmål) leder fram till 
examensmålen.  

 

 

Beslutsuppgifter  

Beslut: Fakultetsstyrelsen 2020-02-05 
Ändringsuppgifter: Reviderad av utbildningsnämnden 2022-05-25 
Diarienummer: U 2022/353 

Obligatoriska kurser 75 hp 
MATA21  Envariabelanalys, 15 hp 
MATA22  Lineär algebra 1, 7,5 hp  
MATA23  Algebrans grunder, 7,5 hp 
NUMA01  Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp 
MATB21  Flervariabelanalys, 7,5 hp 
MATB22  Lineär algebra 2, 7,5 hp 
MATB23  Flervariabelanalys 2, 7,5 hp 
MASA02  Matematisk statistik, 15 hp 

Valbara kurser 30 hp 
MATB24  Lineär analys, 7,5 hp 
MATB25  Diskret matematik, 7,5 hp  
MATC12  Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hp 
MATM12  Analytiska funktioner, 15 hp  
MATM31  Algebraiska strukturer, 7,5 hp 
MATM35  Talteori, 7,5 hp 
MASC01  Sannolikhetsteori, 7,5 hp 
MASC02  Inferensteori, 7,5 hp  
MASC03  Markovprocesser, 7,5 hp 
MASC04  Stationära stokastiska processer, 7,5 hp  
MASC05  Försöksplanering, 7,5 hp 
NUMA41  Numerisk analys: Grundkurs, 7,5 hp  
NUMB11  Numerisk lineär algebra, 7,5 hp 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATA21
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATA22
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATA23
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/NUMA01
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATB21
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATB22
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATB23
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASA02
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATB24
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATB25
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATC12
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATM12
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATM31
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATM35
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASC01
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASC02
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASC03
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASC04
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASC05
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/NUMA41
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/NUMB11
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Valfria kurser 60 hp 
Varav minst 30 hp utanför huvudområdet. Ytterligare kurser i matematik, 
matematisk statistik och numerisk analys rekommenderas. 

Examensarbete 15 hp 
Examensarbetet kan utföras i matematik, matematisk statistik eller numerisk analys: 
MATK11  Matematik, 15 hp 
MASK11  Matematisk statistik, 15 hp 
NUMK11  Numerisk analys, 15 hp 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MATK11
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/MASK11
https://kursplaner.lu.se/pdf/kurs/sv/NUMK11
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Examensmål 1 
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga 
metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor 

Etappmål 1 
MATA21 
• formulera axiom, definitioner och satser som ingår i kursen och illustrera dem med exempel  
• kunna använda räkneregler och satser för gränsvärden, derivator och integraler för att utföra beräkningar på talföljder, elementära funktioner, differentialekvationer och 

serier  
• kunna knyta ihop axiom, definitioner och satser som ingår i kursen med matematiska bevis  
• knyta olika gränsvärdebegrepp till konkreta numeriska uppskattningar  

 
MATA22 
• redogöra för de grundläggande begrepp och definitioner som finns förtecknade under kursens innehåll  
• exemplifiera och tolka viktiga begrepp i kursen i konkreta situationer  
• uttrycka olika geometriska begrepp i det tredimensionella rummet med hjälp av algebra  
• härleda relevanta algebraiska samband och formler  

 
NUMA01 
• förstå och använda grundläggande programmeringsbegrepp, datastrukturer, styrande satser  
• förstå och använda Python som programmeringsspråk  
• programmera skriftligt specificerade beräkningsalgoritmer  
• omvandla algoritmer till programkod 
 
MATB21 
• redogöra för relevanta begrepp och metoder inom grundläggande flervariabelanalys  
• redogöra för grundläggande tillämpningar av differential- och integralkalkyl för funktioner i flera variabler  
• identifiera den logiska strukturen i matematiska resonemang inom kursens ram 
•  hantera problemställningar inom differential- och integralkalkyl med funktioner av flera variabler  
• ställa upp och analysera enklare matematiska modeller inom flervariabelanalys  
• använda sig av formell behandling av matematik och argumentera för syftet med matematisk bevisföring 
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Etappmål 2 
MATB22 
• redogöra för och tillämpa teorin för lineär algebra 
• identifiera den logiska strukturen i matematiska resonemang och genomföra matematiska bevis 
• redogöra för matematiska resonemang inom kursens ram på ett logiskt och strukturerat sätt 
• använda sig av formell behandling av matematik 

 
MATA23 
• redogöra för grundläggande algebraiska begrepp och definitioner 
• formulera viktigare resultat och satser inom kursens område samt beskriva huvuddragen i deras bevis 

 
MATB23 
• redogöra för grundläggande matematiska begrepp och metoder inom flervariabelanalys och vektoranalys 
• identifiera den logiska strukturen i matematiska resonemang 
• redogöra för grundläggande tillämpningar av begrepp och metoder inom vektoranalys samt deras fysikaliska innebörd 
• genomföra matematiska bevis inom kursens ram och redogöra för matematiska resonemang på ett strukturerat och logiskt sammanhängande sätt 
• använda sig av formell behandling av matematik och argumentera för syftet med matematisk bevisföring 

 
MASA02 
• redogöra för grundläggande begrepp i den matematiska uppbyggnaden av sannolikheter  
• relatera frågeställningar om slumpmässig variation och observerade data till begreppen slumpvariabler, fördelningar och samband mellan variabler 
• förklara begreppen oberoende, sannolikhet, betingad sannolikhet, fördelning, betingad fördelning, väntevärde, varians och kovarians  
• redogöra för grundläggande matematiska metoder för att kunna dra slutsatser från observationer 
• redogöra för hur man använder fördelningar för skattare för att beskriva egenskaper hos skattare samt för konstruktion av konfidensintervall och tester  
• beräkna sannolikheten för en händelse samt väntevärde och varians utifrån en given en- eller flerdimensionell fördelning 

 
 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• beskriva, använda och redogöra för matematik som ingår i kandidatutbildningen 
• använda och tillämpa matematiska metoder 
• översiktligt redogöra för forskningsfrågor i ett delområde av matematiken 
• beskriva och redogöra för en fördjupning inom något delområde av matematiken 
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Examensmål 2 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, 
frågeställningar och situationer 

Etappmål 1 

MATA21 
• kritiskt analysera andra studenters lösningar och presentationer och värdera alternativa lösningssätt i förhållande till egna lösningar 

 
NUMA01 
• visualisera, tolka och kritiskt bedöma numeriska resultat 
• kritiskt analysera andra studenters program och värdera alternativa programmeringssätt i förhållande till den egna lösningen 
 
 

Etappmål 2 
MATB22 
• tolka relevant information och självständigt identifiera, formulera och lösa problem som rör lineär algebra,  
• integrera begrepp från kursens olika delar i samband med problemlösning 

 
MATB23 
• integrera begrepp från kursens olika delar i samband med problemlösning 

 
MASA02 
• konstruera en probabilistisk modell utifrån ett problem hämtat ur verkligheten eller från ett insamlat datamaterial 
• välja, modifiera, utföra och tolka en statistisk procedur som besvarar en given statistisk frågeställning 
 
 

Etappmål 3 

MATK11,MASK11, NUMK11 
• söka, värdera och kritiskt använda relevant information i en matematisk problemställning 
• diskutera frågeställningar inom matemati
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Examensmål 3  
– visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar. 

Etappmål 1 

MATA22 
• använda i kursen genomgångna teorier, metoder och tekniker för att lösa matematiska problem 

 
NUMA01 
• organisera, genomföra och muntligt presentera ett större programmerings-projekt i grupp  

 
MATB21 

identifiera, formulera och lösa problem som rör reellvärda funktioner av flera variabler 
 

 

Etappmål 2 
MATB22 
• tolka relevant information och självständigt identifiera, formulera och lösa problem som rör lineär algebra 
• integrera begrepp från kursens olika delar i samband med problemlösning 

 
MATA23 
• tillämpa algebraisk teori och algebraiska metoder och tekniker för modellering och problemlösning 

 
MATB23 
• tolka relevant information och självständigt identifiera, formulera och lösa problem som rör reellvärda funktioner av flera variabler och grundläggande vektoranalys 
• integrera begrepp från kursens olika delar i samband med problemlösning 
 
MASA01 
• använda ett beräkningsprogram för analys av data 
• välja, modifiera, utföra och tolka en statistisk procedur som besvarar en given statistisk frågeställning 
• lösa ett givet problem inom givna tidsramar 
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Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• självständigt formulera, lämpligt avgränsa och lösa problem inom matematiken 
• genomföra uppgifter inom givna tidsramar 
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Examensmål 4 
– visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper. 

Etappmål 1 

MATA21 
• presentera och diskutera matematiska beräkningar och bevis i tal och skrift 
• argumentera för syftet med matematisk bevisföring 

MATA22 
• presentera matematiska resonemang 
• sammanfatta skriftligt och/eller muntligt ett kursavsnitt så att de huvudsakliga principerna framgår 
• beskriva ett kursavsnitt med ett vardagligt språk som kan förstås även av en person med annan utbildningsbakgrund 
• argumentera för matematikens betydelse och tillämpbarhet inom andra områden 
 
NUMA01 
• redovisa problemlösningar och numeriska resultat muntligt, skriftligt och i grafisk form 
• använda adekvat terminologi på ett logiskt och välstrukturerat sätt 
• organisera, genomföra och muntligt presentera ett större programmeringsprojekt i grupp 
 
MATB21 
• redogöra för matematiska resonemang på ett strukturerat och logiskt sammanhängande sätt  
• presentera och diskutera matematiska resonemang i tal och skrift  
• använda sig av formell behandling av matematik och argumentera för syftet med matematisk bevisföring 
 

Etappmål 2 

MATB22 
• presentera och diskutera matematiska resonemang i tal och skrift 

MATA23 
• skriftligt och/eller muntligt sammanfatta ett kursavsnitt så att de huvudsakliga principerna framgår  
• beskriva ett kursavsnitt med ett vardagligt språk som kan förstås även av en person med annan utbildningsbakgrund 
• argumentera för matematikens betydelse och tillämpbarhet inom andra områden 
 
MATB23 

• presentera och diskutera matematiska resonemang i tal och skrift  
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MASA02 
• använda probabilistiska och statistiska termer inom området i skrift 
 
 

 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom matematiken i dialog med olika grupper 

• skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar inom matematiken i dialog med olika grupper 
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Examensmål 5 
– visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser. 

 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• arbeta självständigt inom matematikområdet
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Examensmål 6 
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 

 
Etappmål 2 

 
MASA02 
• göra etiska överväganden relaterade till hur statistik och statistiska metoder används inom vetenskapen och i samhället 
 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• identifiera, diskutera och göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter av matematiken   
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Examensmål 7 
– visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används. 

Etappmål 1 
 
MATA22 
• argumentera för matematikens betydelse och tillämpbarhet inom andra områden 
 

Etappmål 2 
 
MATA23 
• argumentera för matematikens betydelse och tillämpbarhet inom andra områden 
 
MASA02 
• kunna värdera en matematisk modell för slumpfenomen och dess förmåga att beskriva verkligheten 
 
 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• identifiera och diskutera matematikens roll i samhället och människors ansvar för hur den används 
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Examensmål 8 
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens. 

 

Etappmål 3 

MATK11, MASK11, NUMK11 
• identifiera, diskutera och planera sitt eget behov av ytterligare kunskap 
• utveckla sin kompetens inom matematikområdet eller andra områden 
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