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Indledning 
 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) er en af uddannelserne ved 
Danmarks Pædagogiske Universitet i medfør af Lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter. Uddannelsen 
foregår inden for rammerne af Bekendtgørelse nr. 515 af 20. juni 2005 om suppleringsuddannelserne til de 
pædagogiske kandidatuddannelser (cand.pæd.), hvori der henvises til gældende eksamens-, censor- og 
karakterbekendtgørelser, og Bekendtgørelse nr. 560 af 19. juni 2003 om deltidsuddannelse, hvilket 
indebærer, at suppleringsuddannelsen er en betalingsuddannelse.  
  
Uddannelsen henhører under studienævnet for kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. 
 
Kapitel 1 
Uddannelsens kompetenceprofil 
 
§ 1  
Uddannelsens formål og faglige profil 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) har til formål at kvalificere visse 
ansøgere med en videregående uddannelse, jf. kapitel 2, til at opfylde adgangskravene til 
Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik). 
 
Mere præcist drejer det sig om at de studerende udvikler deres matematiske tankegangs-, ræsonnements-, 
repræsentations-, symbol- og formalisme-, kommunikations- og hjælpemiddelkompetence i samspil med 
udvikling af deres indsigt i og overblik over stofområderne algebra, geometri, funktioner og 
infinitesimalregning.  
 
§ 2 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) giver ret til optagelse på 
Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik) ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Indskrivningen på 
kandidatuddannelsen sker automatisk i direkte forlængelse af bestået suppleringsuddannelse. 
 
Kapitel 2 
Adgangsforudsætninger 
 
§ 3 
Adgang til Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på matematik har 
ansøgere med følgende uddannelser:  

1. Bachelor i andet relevant fag end matematik 
2. Professionsbachelor som folkeskolelærer med liniefag i matematik 
3. Mellemlang videregående uddannelse som folkeskolelærer med liniefag i matematik 

 
Stk. 2. Danmarks Pædagogiske Universitet kan optage ansøgere, der ikke opfylder de i § 3, stk. 1 anførte 
krav, hvis ansøgeren skønnes at have tilsvarende forudsætninger. 
 
§ 4 
Suppleringsuddannelsen skal være afsluttet senest 1½ år efter indskrivningen. 
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Kapitel 3 
Uddannelsens indhold 
 
§ 5 
Suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik med særligt henblik på matematik er normeret til 
30 ECTS-point (½ årsværk).  
 
Stk. 2. Uddannelsen består af et modul, der svarer til 30ECTS-point: 
 

1. Matematik som teoribygning 
 

Stk. 3. Modulet beskrives nærmere i Bilag 1: "Beskrivelse af modulet på Suppleringsuddannelsen til 
kandidatuddannelsen i didaktik (matematik)". Der henvises endvidere til Studievejledningen for 
kandidatuddannelsen i didaktik (matematik). 
 
Kapitel 4 
Eksamensbestemmelser 
 
§ 6 
Eksamen afholdes efter bestemmelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om eksamen ved 
videregående uddannelser. 
 
§ 7  
Eksamen på suppleringsuddannelsen er godkendelse af besvarelse af 8-12 skriftlige opgaver af forskellig 
karakter, som stilles og besvares inden for angivne frister i undervisningsforløbet. Suppleringsuddannelsen er 
bestået, når alle de stillede opgaver er besvaret og godkendt. 
 
Stk. 2. Præstationen og indsatsen på kurset bedømmes af den ansvarlige underviser med Bestået/Ikke 
bestået. 
 
Stk. 3. Datoen for bedømmelsens offentliggørelse fastsættes samtidig med at opgaven stilles. Datoen skal 
ligge inden for 6 uger efter afleveringsfristen. 
 
Stk. 4. Opgaverne besvares på dansk. Efter aftale med eksaminator kan studerende besvare opgaverne på 
engelsk. 
 
Stk. 5. Ved bedømmelsen lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne. Til grund for 
vurderingen af den sproglige præstation lægges ortografisk og grammatisk korrekthed samt stilistisk 
sikkerhed. Det faglige indhold vægtes dog tungest. 
 
Stk. 7. Den studerende har højst 3 forsøg til at bestå uddannelsen. Studienævnet kan tillade et fjerde og 
femte forsøg, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold. 
 
Stk. 8. Tredje, fjerde og eventuelt femte gang den studerende forsøger at få godkendt  opgaver, der alene 
bedømmes af eksaminator, kan den studerende forlange, at der medvirker en ekstern censor. 
Suppleringsuddannelsen er omfattet af samme censorkorps som Kandidatuddannelsen. 
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Stk. 9. For at skabe mulighed for, at Danmarks Pædagogiske Universitet kan bidrage til udvikling af 
eksamensformer, kan andre eksamensformer end den ovenfor anførte godkendes af studienævnet for 
kandidatuddannelser ved Danmarks Pædagogiske Universitet, såfremt de opfylder gældende bestemmelser. 
Initiativ til forsøg med andre eksamensformer kan tages af studienævnet, vejledere eller studerende. Andre 
eksamensformer skal altid være godkendt af studienævnet og meddelt de studerende før tilmelding til den 
pågældende eksamen. 
 
§ 8 
Beståede uddannelseselementer eller dele heraf fra en dansk eller udenlandsk videregående 
uddannelsesinstitution kan træde i stedet for uddannelseselementer nævnt i denne studieordning. Afgørelse 
herom træffes efter individuel vurdering og godkendelse af studienævnet for kandidatuddannelserne.  
 
Kapitel 5 
Andre bestemmelser 
 
§ 9 
Studienævnet kan, når det begrundes i usædvanlige forhold, dispensere fra de af studieordningens 
bestemmelser, der er fastsat af Danmarks Pædagogiske Universitet. 
 
§ 10 
Universitetets afgørelser kan, når klagen vedrører retlige spørgsmål, indbringes for Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling. Klagen sendes til Universitetets studieadministration. Universitet afgiver en udtalelse, 
som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af en uge. Klagen videresendes til 
Ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.  
 
Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. 
 
Stk. 3. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 
 
Kapitel 6 
Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 
 
§ 11 
Studieordningen træder i kraft den 1. september 2005 og har virkning for studerende som påbegynder 
Suppleringsuddannelsen 1. september 2005 eller senere. 
 
Stk. 2. Studerende, der har påbegyndt suppleringsuddannelsen til kandidatuddannelsen i didaktik 
(matematik) før 1. september 2005, har ret til at færdiggøre suppleringsuddannelsen efter den hidtil 
gældende studieordning. 
 
Stk. 3. Studerende, som ønsker at færdiggøre suppleringsuddannelsen efter den hidtil gældende 
studieordning, skal have bestået alle eksaminer senest 1. januar 2007. 
 



 

Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (matematik), november 2005                    side 4 

Stk. 4. Studerende, optaget efter den hidtil gældende studieordning, som ønsker at overgå til denne 
studieordning, kan få tidligere beståede eksaminer overført til tilsvarende eksaminer under denne 
studieordning. 
 

Godkendt af Rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet den 11. december 2006. 
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Bilag 1: Beskrivelse af de enkelte moduler 
 
Modul 1: Matematik som teoribygning 
 
Mål: 
At de studerende udvikler deres matematiske tankegangs-, ræsonnements-, repræsentations-, symbol- og 
formalisme-, kommunikations- og hjælpemiddelkompetence i samspil med udvikling af deres indsigt i og 
overblik over stofområderne algebra, geometri, funktioner og infinitesimalregning. 
 
Indhold: 
 

• Matematisk tankegangs-, ræsonnements-, repræsentations-, symbol- og formalisme-, 
kommunikations- og hjælpemiddelkompetence 

• Algebra, herunder ligninger og ligningsløsning; koordinatsystemer og analytisk vektorbaseret 
geometri; variabelbegrebet, funktionsbegrebet, funktionsgrafer, basale reelle funktioner; klassisk reel 
analyse af funktioner af én variabel, differentialligninger 

• Et gennemgående CAS-værktøjsprogram. 
 
Form: 
Et kursus, der afvikles som en vekselvirkning mellem foredrag, gruppearbejde og fælles diskussioner. 
 
 


