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Hvordan installerer jeg Mathematica på 
Windows? 
 

Afslut tidligere installationer af Wolfram-produkter, der kører på din maskine. 

Hent installationsprogrammet Mathematica version 12.1.1 på www.matematikan.dk/installationsvejledninger 

Udpak den hentede .zip-fil i en mappe. 

Acceptere at programmet må foretage ændringer på computeren. 

 

Klik på I accept the terms of this agreement og derefter på OK 

Installationsdialogboksen vises på skærmen 

 

Klik på Next for at starte installationen 

Hvis Mathematica har været installeret før kan denne besked vises. 

http://www.matematikan.dk/installationsvejledninger
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Her trykkes på Ja 

 

 

Klik på Next for at installere Mathematica i standardmappen.  

 

 

Klik på Next for at medtage WolframScript i installationen. Hvis du foretrækker ikke at installere de ekstra 
komponenter, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet og klikke på Next for at fortsætte. 
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Installationsprogrammet føjer en Genvej til Mathematica på Skrivebordet. Klik på Next for at fortsætte.  

 

Vinduet Remove Other Application vises kun, hvis du har ældre versioner installeret. 
Vælg de gamle versioner og tryk på Next 
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Hvis Mathematica har været installeret før kan denne besked vises. Tryk på Next. 

Konfigurationen af Mathematica-installationen er færdig.  

Klik på Install for at begynde installeringen. 

 

Vent på at installationsprocessen er fuldført. Kan tage fra 3min til 10 min. afhængighed af computeren. 

 

 

Klik på Finish for at fuldføre installationen og Mathematia åbner. 
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Fjern flueben i Show at startup og luk vinduet ved X i øverste højre hjørne 

 

Aktivering af Mathematica 
Aktivere derefter Mathematica, enten med udleveret nøgle, eller med navnet på den server/pc som kører MathLm. 

 

Indtast den nøgle/Activation Key som du har fået udleveret, og tryk på Activate 

Har du ikke fået en nøgle, skal du trykke på Other ways to activate. 

 

Tryk på Connect to a network license server 
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Angiv navnet på eller IP-adresse på den server, hvor programmet MathLM kører på. Navn eller IP-adresse oplyses af 
IT afdelingen. 

Tryk på Activate. 

 

Accepterer terms og this agreement og tryk på OK 

 

Fjern flueben ved Show at startup og luk vinduet. 
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Luk Mathematica for at installerer den danske tilpasning - MatematiKan. 

 

Installering af MatematiKan 
Før den danske del kan installeres skal du lukke Mathematica. 

Hent installationsprogrammet MatematiKan version 12.1.1 på www.matematikan.dk/installationsvejledninger 

Udpak den hentede .zip-fil i en mappe. 

Åbn den udpakkede mappe. 

 

Tryk på Installer Single-bruger version 

Acceptere at programmet må foretage ændringer på computeren. 

 

Så er MatematiKan klar til brug. 

http://www.matematikan.dk/
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Første gang du starter MatematiKan, skal du vælge Niveau, som aftales med læreren. 

 

              

 

MatematiKan er klar til brug. 
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