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Forord 
 
Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A ved højere teknisk eksamen, sommeren 
2008.  
Resultaterne fra B-niveauet ikke medtaget, da der er tale om en projektrapport kombineret med en 
mundtlig prøve, og resultaterne derfor ikke indberettes til UVM. 
 
 
Materialet er baseret på de kommentarer som censorerne er kommet med.  
Censorerne blev bedt om at: 
– vurdere forberedelsesmaterialet og 5-timersprøven 
– vurdere elevernes muligheder for at vise, at de har opnået kernekompetencerne 
– beskrive positive sider ved besvarelserne 
– beskrive typiske fejl og mangler 
 
I år blev der opdaget 4 tilfælde af snyd ved den skriftlige prøve. I et tilfælde er sagen allerede afgjort og 
den ene elev blev bortvist. Udfaldet af de øvrige sager kendes endnu ikke. 
 
Det er mit håb at denne rapport kan være en hjælp og inspiration for matematiklæreren i såvel 
undervisningen som under retningen af elevbesvarelser. 
 
 
 
 

Marit Hvalsøe Schou 
Fagkonsulent 
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Generelle bemærkninger 
Af såvel censorernes bemærkninger som på censormødet i juni fremgik det, at der fortsat hersker en 
(begrænset) usikkerhed om arten af dokumentation i forbindelse med elevernes brug af CAS-værktøjer. 
Det vil i sagens natur være umuligt at komme med en udtømmende samling eksempler på 
fyldestgørende dokumentation. Imidlertid kan der henvises til ministeriets publikation Vejledning om 
besvarelse i skriftlige opgaver i matematik på htx – med særlig henblik på anvendelse af IT. Denne vejledning er 
nogle år gammel og på visse områder allerede overhalet af teknologien, men mange problemstillinger er 
stadig gyldige, og der er mange eksempler på, hvad en opgavebesvarelse bør indeholde. 
http://us.uvm.dk/gymnasie/erhverv/eksamen/vejledning.pdf 
 
Det er i det hele taget vanskeligt at komme med en fyldestgørende beskrivelse af, hvad en fuldstændig 
besvarelse kræver. Generelt kan man sige, at eleverne skal vise, at de forstår og behersker den 
matematik, der er i spil, og at de kan viderebringe deres viden i et præcist matematisk sprog og med 
korrekt matematisk notation. Når man holder sig dette for øje – også set i relation til brugen af CAS-
værktøjer – er man godt på vej! 
 
I forbindelse med brugen af CAS-værktøjer oplever nogle elever, at ikke alle opgaver kan løses 
symbolsk, men at de må ”nøjes” med en numerisk løsning. Denne problemstilling er værd at tage op i 
undervisningen:  
– Hvordan skelner man mellem de to løsningstyper?  
– Hvordan fungerer CAS-værktøjet?  
– Hvilken løsningstype er at foretrække i en given situation?  
– Hvordan dokumenterer man en løsning, der er fundet numerisk? (indsættelse, grafisk eftervisning 

etc.) 
Ligeledes optrådte der i flere opgaver ”falske løsninger” for nogle elever. Her måtte man undersøge 
– Hvordan afgøres hvilken løsning, der er korrekt? 
– Hvilken dokumentation kræves? (figur, indsættelse.) 
Dette er væsentlige spørgsmål, som også er en del af elevens hjælpemiddelkompetence. 
 
Der er måder at bruge matematikprogrammer på, som er at sammenligne med ”aflæsning”. Dette 
gælder f.eks. bestemmelse af 
– vektorlængde og areal 
– ekstremumspunkter og grænseværdi 
For at opnå fuldt point skal de relevante ligninger opstilles, eller værdien skal forklares, så eleven 
dokumenterer matematisk viden på det krævede niveau. Ved bestemmelse af arten af et 
ekstremumspunkt, vil det undertiden (stadig) være nemmest at dokumentere monotoniforholdene med 
en monotonilinje, men der er andre måder. Det er vigtigt at bemærke, at der altid kræves argumentation 
for arten af et ekstremumspunkt. 
 

Omsætningstabel 
 
Censorerne blev bedt om ved hver delopgave at give point i forhold til graden af målopfyldelse, dvs. i 
hvor høj grad eleven viste at have erhvervet sig de matematiske kernekompetencer. Ved helheds-
vurderingen skulle graden af tilstedeværelsen af samtlige kompetencer indgå. Karaktergivningen foregik 
i et samarbejde mellem de 2 censorer. 
Nedenstående vejledende omsætningstabel blev benyttet. 
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Point 0 – 10 8-42 40-48 46-62 60-78 76-92 90-100 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

 

Årets prøve i tal 
 
I alt 1824 elever gik op til den skriftlige prøve i matematik A.  
Karaktererne fordelte sig således 
 
karakter -3 00 02 4 7 10 12 i alt 
antal 20 453 179 303 434 308 127 1824 

frekvens (%) 1 25 10 17 24 17 7 100 

kum. frekv. (%) 1 26 36 52 76 93 100  
 
 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
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Sammenfatning: 
Gennemsnittet var 5,02 
Typetallet var 00 
Kvartilsættet var 00, 4 og 7 
Andelen af elever der fik under 02 var 25,9 % 
 
Konklusion: 
Det er første gang prøven afholdes, og det er derfor vanskeligt at sammenligne med tidligere års 
resultater. Et gennemsnit på 5 er nogenlunde tilfredsstillende, hvorimod det på ingen måde er 
tilfredsstillende at hver fjerde elev ikke består. Ser man på de beståede elever, er karaktererne 
symmetrisk fordelt om karakteren 7, og knap halvdelen af eleverne får en middelkarakter eller derover. 
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 Vurdering af opgavesættet 
 
Censorerne blev bedt om at svare på nedenstående spørgsmål. 10 censorer ud af 24 har svaret. Tallene 
viser den samlede vurdering. 
 

Forberedelsesmaterialet 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 1  
 passende 9 
 for lavt 0  
 
Hvordan vurderer du materialets omfang 
 
 for stort 2  
 passende 7  
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 2  
 ok 8 
 ringe 0  
 
 
Kommentarer til forberedelsesmaterialet 
Der er generelt stor tilfredshed med forberedelsesmaterialet, og i modsætning til det vejledende sæt om 
Taylorpolynomier, mener man ikke at forberedelsesmaterialet er for stort og for svært. 
Herudover får materialet bl.a. disse ord med på vejen: 
 
”Opgaverne 5b og 6c er blandt de delopgaver i sættet, som eleverne klarer godt. På den baggrund må 
materialet have fungeret godt for eleverne.  
Opgave 5c klarer eleverne mindre godt, idet en stor del af eleverne ikke ved, hvad de skal gøre, når IT-
værktøjet ikke giver løsninger - eller hvad de skal gøre for at vurdere de fremkomne løsninger.” 
 
”Alt i alt ender det med nogle få sætninger, som eleverne blot skal kunne anvende. Det virkede næsten 
demotiverende på nogle elever.” 
 
”Der er enkelte steder, hvor matematikken ikke er helt præcis. F.eks. i forbindelse med en funktions 
definitionsområde.” 
 
”Eleverne har generelt fået meget ud af forberedelsesmaterialet” 
 
Om elevernes arbejde med forberedelsesmaterialet er meningerne delte: 
  
”Eleverne arbejde godt og koncentreret med materialet og tidsmæssigt passede det fint.” 
 
”De energiske og dygtige elever var næsten gennem det hele allerede efter 1.dagen.” 
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5-timersprøven 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 0 
 passende 8  
 for lavt 2  
 
Hvordan vurderer du opgavens omfang 
 
 for stort 1 
 passende 8   
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 3  
 ok 6  
 ringe 1  
 
Hvordan vurderer du alsidigheden (dele af kernestoffet, der 
 berøres) 
 
 fin 2  
 ok 7  
 ringe 1  
 
Angiv din helhedsvurdering af sættet 
 
 fin 3  
 ok 7 
 ringe 0  
 
 
Også her er censorerne nogenlunde enige om, at det har været et udmærket sæt af passende 
sværhedsgrad og omfang. 
 
I forbindelse med gymnasiereformen er de faglige mål, der skal bedømmes ved prøven, blevet 
beskrevet vha. de 8 matematiske kernekompetencer. Censorerne har derfor skulle vurdere i hvor høj 
grad eleverne har opnået disse kompetencer, og derfor blev censorerne bedt om at vurdere hvorvidt det 
gennem besvarelsen af årets prøve var muligt for eleverne at vise, de havde opnået disse kompetencer.  
 
 
 God Rimelig Ringe 
Tankegang 4 6 0 
Ræsonnement 4 6 0 
Problembehandling 5 4 1 
Modellering 5 4 1 
Repræsentation 3 6 1 

Symbol- og formalisme 4 6 0 
Hjælpemiddel 7 2 1 
Kommunikation 5 4 1 
 
Opgavekommissionen har ved udfærdigelse af prøven været meget opmærksom på, at alle kompetencer 
er repræsenteret, og der for er det godt at se, at censorerne generelt er enige om, at eleverne har haft 
mulighed for at vise de opnåede kompetencer.   
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Kommentarer til sættet 
 
 
Censorerne blev bedt om at kommenterer såvel positive sider som typiske fejl og mangler ved elevernes 
besvarelser. Mange kommentarer går igen: 
  
Om de positive sider: 
 
” Eleverne kender og anvender gængse metoder fx. til ekstremumsbestemmelse og arealbestemmelse, 
fremfor at ty til "trace" ol.” 
 
”En del elever indleder opgaverne med at opstille ligninger i traditionel notation” 
 
”Mange regner opgave 1 a-c korrekt, og mange løser opgaver der knytter sig til forberedelsessættet korrekt.” 
 
”Forholdsvis mange elever beskriver på en god måde den metode/tankegang de vil benytte til at løse 
opgaven. (men det kan stadig blive bedre).” 
 
”Gode til at anvende it i modellering” 
 
”Elever der benytter CAS værktøjer klarer sig klart bedre end elever der ikke gør.” 
 

 
Om typiske fejl eller mangler: 
 
”Der er mange regnefejl” 
 
”MEGET stor niveauforskel mellem de forskellige skoler/klasser.” 
 

Der knytter sig særligt mange kommentarer til elevernes brug af IT, der stadig er forbundet med en del 
problemer:  
 
”Eleverne er meget afhængige af grafregner og IT hjælpemidler og de kan ikke vurderer deres løsninger fra 
IT-hjælpemidlet. ” 
 
”Eleverne kan ikke dokumentere og kontrollere deres svar via figurer (fx opg. 1a) og grafer (fx opg. 5c og 
6c)” 
 
”Nogle elever sløser med at omskrive fra IT-værktøjets notation til traditionel notation” 
 
”Alt for mange elever har problemer med at få CAS-værktøjet til at fungere.” 
 
”Opgave 5 c): eleverne prøvede, at få computerprogrammer til, at give løsningen, hvorefter de opgav med 
besvarelser som " MathCad giver ikke nogen løsning ", " jeg afleverer alle løsninger uden i, fordi dem med i 
ikke kan bruges ".” 
 

Disse kommentarer signalerer, at der skal arbejdes meget mere med forståelse af den bagvedliggende 
matematik, og der skal fokuseres på dokumentation og kritisk vurdering af resultater. Når man har IT-
værktøjet til rådighed bør man benytte grafer og figurer i langt højere grad til at eftervise de beregnede 
resultater. Et eksempel er opgave 5c), hvor en simpel skitse af krumningen ville have hjulpet eleverne til 
at finde den korrekte løsning. I stedet angiver rigtig mange elever 2 løsninger, der er fundet vha. 
MathCad. 
De mange problemer med at få MathCad til at beregne resultater eller tegne kurver tyder på, at der ikke 
er arbejdet systematisk med værktøjet gennem længere tid. Det er IKKE tilstrækkeligt blot at lade 
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elevere benytte programmerne i den sidste tid før eksamen. Mange af de fejl og den sjuskede måde 
nogle elever bruger CAS-værktøjet på, kan måske undgås hvis man systematisk kræver genaflevering af 
opgaver der er for ringe besvaret. Man kan ved et opgavesæt fokusere på en bestemt ting (f.eks. flere 
repræsentationer af samme facit, dvs. beregn og tegn eller man kan kræve korrekt notation og 
symbolsprog). På denne måde bliver det nemmere for eleven at overskue, hvad der skal lægges særlig 
vægt på. I løbet af de 3 år kræves der mere, og til slut skal der fokuseres på alle områder i samme 
opgave. 
 
Endelig er der stadig problemer med notation og dokumentation i forbindelse med brug at IT: 
 
”En del elever angiver facit i CAS værktøjets notation. Det gælder fx opgave 1b, 1c og 4a. Måske 
evalueringen igen skal præcisere at (om?) facit skal gives i traditionel notation.” 
 
”Savner en opdatering af, hvordan it skal anvendes, idet mange opgaver bærer præg af stor brug af it, f.eks. 
MathCad, således, at det kan være svært at bedømme, det hvad kravene er til det reelle indhold af 
opgaverne.”   
 
Mine bemærkninger til dette er stort set enslydende med bemærkningerne fra sidste år. Det er stadig det 
matematiske indhold, der er det væsentligste. Brugen af værktøjer er et middel til at komme frem til og 
dokumentere dette indhold. Det er glimrende, hvis eleverne dokumenterer, at de kan regne, men det er 
også i orden at de benytter hjælpemidler, når den matematiske tankegang er dokumenteret. Der stilles 
ikke krav om ”to streger under resultatet”, men læseren må ikke være i tvivl om, hvad der er opgavens 
løsning, og løsningen skal angives med korrekt matematisk notation (se nedenfor). 
 
Der er stadig problemer med graftegning, for skønt man nemt kan indtegne en graf i et program eller 
på lommeregneren, har mange svært ved at vælge passende enheder på akserne og et fornuftigt vindue, 
så man kan få en fornemmelse af grafens forløb. 
 
Korrekt matematisk notation og symbolbrug volder en del besvær, og der er langt mellem 
hjælpetegninger, som ellers bør være en helt naturlig ting ved geometriske opgaver og trigonometriske 
ligninger. Dette bør der fortsat fokuseres på i undervisningen. Det er fuldt lovligt at tilføje disse 
hjælpetegninger med blyant. Mange elever benytter := eller G i angivelsen af løsninger. Disse tegn skal 
forbeholdes mellemregninger. Der er fortsat problemer med opskrivning af vektorer/punkter. Her skal 
det pointeres at punkter skrives vandret og vektorer lodret. Ved navngivning af vektorer benyttes et 

bogstav med pil over a  eller et bogstav med fed skrift a. I angivelsen af en løsning benyttes stadig ”,” 
som decimalseparator. 
Rigtig mange elever ”solver” en ligning. Det gør man ikke, man løser den! og man opskriver de 
ligninger, der skal løses, så personer, der ikke kender et konkret program også forstår, hvad der foregår. 
Ovenstående er en del af kommunikationskompetencen samt symbol- og formalismekompetencen. 
 
 
Der er en del problemer med de mere teoretiske opgaver. Især volder opgave 3 problemer: 
 
”Et hold kunne ikke løse opgaven med monotoniforhold.” 
 
”Opgave 3 er "åbenbart" svær at forstå.” 
 
”Opgave 3a): eleverne vidste ikke hvordan man formelt beskriver monotoniforhold, specielt hvor funktionen 
var "ikke defineret" manglede i stort set alle  opgavebesvarelserne.” 
 
”Opgave 3b) er klart en opgave som mange elever ikke har rutine i at løse. Der gættes, eller der gives ikke 
korrekte begrundelser for løsningen.” 
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I den forbindelse er det vigtigt at pointere af matematik A på htx også er et teoretisk fag, og at man  
derfor i sin undervisning skal inddrage grundlæggende og mere avanceret matematisk teori jf. de faglige 
mål. Faget er studieforberedende, og det er derfor essentielt at eleverne bliver forberedt på den 
matematikundervisning, de vil møde på de videregående uddannelser. 
 
 
Flere censorer kom med gode og konstruktive kommentarer om opgavesættet 
 
”Sættet har stor vægt på spørgsmål, hvor eleven skal anvende én formel eller metode. Dette er godt ift. at 
belønne de elever, som har fulgt undervisningen mv. Jeg mener sættet mangler et evt. to spørgsmål, hvor 
elevens overblik testes ift. om eleven kan sammenholde og kombinere viden fra flere områder af 
matematikken (fler-trins opgaver eller VIS at opgaver). Jeg mener, dette er en del af problembehandlings- og 
ræsonnementskompetencen. Jeg mener, at en del af hjælpemiddelkompetencen er at kunne vælge værktøj. 
Det nytter ikke altid, at eleverne anvender samme værktøj til alt. Hvis værktøjet fx. ikke kan lave korrekte 
grafer, må eleverne kunne anvende og vælge et andet til graftegning. Ligesom det ville være en fordel, om 
eleverne kendte et alternativ til CAS værktøjets ligningsløsning, når denne svigter (i fx. opgave 5.c skriver 
flere elever at deres værktøj "ikke vil").” 
 

I årets sæt er der et par åbne spørgsmål, hvor svaret ikke er entydig givet. Det gav anledning til nogen 
diskussion på censormødet og efterfølgende en del kommentarer: 
 
”Opgave 2 og 3 er de opgaver eleverne klarer dårligst. Måske evalueringen af sættet skal præcisere, hvad 
der forventes af eleven jf. diskussionen på censormødet.” 

 
Opgave 2 er en modelleringsopgave, og her er det vigtigt at huske, at man ved modellerings-
kompetencen bl.a. forstår (jf. de faglige mål) ”opstille en matematisk model for et problem, løse det 
matematiske problem, dokumentere samt tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens 
eventuelle begrænsninger og dens validitet.” 
Løsningen af opgave 2 kræver altså, at eleverne kan opstille forskrifter for såvel den lineære som den 
eksponentielle model. En naturlig tilgang vil være at benytte CAS-værktøjets regressionsfacilitet. Da 
regression er kernestof, bør dette ord benyttes i den forklarende tekst frem for et Excel-ord som 
”tendenslinje”, også selv om forskriften findes vha. Excel. Det er også en mulighed at finde forskriften 
for bedste rette linje gennem punkterne (på enkeltlogaritmisk papir i det eksponentielle tilfælde) ved 
indtegning, med det er IKKE godt nok blot at vælge 2 punkter fra de opgivne data og finde forskriften 
for den rette linje hhv. den eksponentielle udvikling, uden tydeligt at angive, hvorfor man kan benytte 
disse punkter til at finde den forskrift, der bedst beskriver samtlige datapunkter. ALT for mange elever 
benyttede desværre blot 2 tilfældige datapunkter i bestemmelse af forskriften. 
Den matematiske model indeholder en angivelse af definitionsmængden.  
Spørgsmålet om modellens begrænsninger og validitet er netop det, der efterspørges i spørgsmål d). 
Her bør eleven som minimum angive at den lineære model på ingen måde kan benyttes om 60 år, idet 
ammoniakudledningen ikke kan blive negativ, men at det er tvivlsomt at nogen model, bestemt ud fra 
så relativt få data, har så lang rækkevidde. 
Endelig skal det for øvrigt tilføjes, at når man beder eleverne indtegne data, så er det kun 
målepunkterne, der bør indtegnes og ikke en kontinuert kurve gennem punkterne. 
 
Opgave 3b) var også åben. Her skulle eleverne begrunde hvilken af 4 skitserede grafer, der viste den 
afledede funktion for en angivet funktion. Denne opgave kan besvares på flere måder, men fælles for 
dem er, at man beskriver sammenhængen mellem en funktion og dens afledede, nemlig at den afledede 
funktion i ethvert punkt angiver hældningen for grafen af den givne funktion. Herefter eftervises det 
f.eks. i konkrete punkter samt grænsetilfælde, at der er den ønskede overensstemmelse. 
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Giv kommentarer til årets opgavesæt 
Som nævnt i forordet er evalueringen baseret på censorernes gode og konstruktive kommentarer til 
opgavesættene. Opgavekommissionen er imidlertid også interesseret i tilbagemeldinger fra de øvrige 
matematiklærere og modtager derfor gerne kommentarer til eksamenssættet 2008.  
 
Kommentarer sendes til fagkonsulenten, Marit.Schou@uvm.dk, der videregiver dem til 
opgavekommissionen. 


