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Forord 
 
Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A og projektprøven i matematik B ved højere 
teknisk eksamen, sommeren 2010.  
 
 
Dette års evaluering er baseret på de kommentarer som censorerne er kommet med.  
 
Ved matematik A blev censorerne 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 
 
Ved matematik B blev censorerne bedt om at: 
– vurdere projektets alsidighed, læselighed og omfang 
– vurdere muligheden for udfordringer for elever på alle niveauer 
– komme med kommentarer om projektoplægget 
– komme med kommentarer om den mundtlige prøve 
– indsende karakterlister, så man kan få en viden om niveauet 

 
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 
Såvel på konferencer som af de henvendelser jeg ofte modtager, fremgår 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. Vejledningen 
ligger ikke længere på UVMs hjemmeside men kan findes på EMUen: 
http://www.emu.dk/gym/htx/ma/uvm/fagkons/konf09/Vejledningombesvarelseafskriftligeopgaveri
matematikpaahtx.pdf 
Herudover er det mit håb, at der i løbet af året kan etableres en hjemmeside med eksempler på gode 
elevbesvarelser inden for forskellige matematiske områder, bl.a. eksempler hentet fra dette års prøve i 
matematik A. Forhåbentlig vil der i efteråret blive udbudt et FoU-projekt om dokumentation, der skal 
munde ud i den nævnte eksempelsamling.  
 
Det er overordentlig 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.) 
Ved løsning af opgaver optræder der sommetider ”falske løsninger”. Her er det relevant at undersøge 
– Hvordan afgøres hvilken løsning, der er korrekt? 
– Hvilken dokumentation kræves? (figur, indsættelse af værdier.) 
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. når man benytter programmernes forud programmerede procedurer til 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 som f.eks. grafer eller beregninger. Det er vigtigt at 
bemærke, at der altid kræves argumentation for arten af et ekstremumspunkt. 
 
Omvendt er der opgavetyper, der fordrer brug af programmernes faciliteter som f.eks. 
modelleringsopgaver, der typisk løses ved regression vha. CAS. Her er det IKKE korrekt at tage to 
målepunkter og løse de tilhørende 2 ligninger med 2 ubekendte, selvom mange elever vil føle, at de 
viser meget mere matematik på denne måde. Ønsker man at løse et ligningssystem, skal det ske ud fra 2 
punkter, der er aflæst på ”den bedste rette linje” gennem de angivne måledata. 
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Der er efterhånden kommet mange matematikprogrammer på markedet. MathCad er stadig det oftest 
benyttede program på htx, men også Maple, TI-Interactive og flere andre programmer bruges rundt 
omkring. Desværre er det ikke alle programmer, der er lige velegnet til at dokumentere løsningerne i. 
Her har man på den enkelte skole en forpligtelse til at gøre eleverne opmærksomme på, at det program, 
der benyttes til at finde den matematiske løsning på et problem måske ikke kan stå alene, og man derfor 
må over i f.eks. et tekstbehandlingsprogram for at dokumentere løsningen. 
Der var igen i år censorer, der havde meget svært ved at forstå elevbesvarelserne pga. det program, de 
var skrevet i. Lad mig derfor pointere, at det er i orden at bruge ”programsprog” i mellemregninger, 
men at det helt tydeligt skal fremgå i tekst og evt. opskrivning af ligninger, hvad det er for en 
matematik, der er i spil, og hvordan problemet løses (f.eks.: ”vha. lineær regression bestemmes den 
bedste rette linje gennem punkterne…”, ”nu løses ligningssystemet…”, ”funktionsudtrykket 
differentieres og man finder nulpunkt for den afledede funktion…” osv.)   
 
Ved vurdering af elevernes besvarelser er det i særlig grad det matematiske indhold, der er væsentligt. 
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 beskrevet. 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). Rigtig mange elever er blevet gode til at angive resultaterne på 
fornuftig vis i en sætning, der fortæller, hvad løsningen er. 
 
Graftegning volder traditionelt problemer, 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. I år skulle eleverne indtegne nogle punkter i et 
koordinatsystem, og det voldte forbløffende mange elever besvær. Det er ikke en korrekt besvarelse, 
hvis punkterne er forbundet med enten rette linjestykker eller en blød kurve. 
 
Korrekt matematisk notation og symbolbrug giver 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 → i angivelsen af løsninger. Disse tegn skal 
som hovedregel forbeholdes mellemregninger. I nogle programmer kan det være meget vanskeligt at 
undgå en hvis ”programsyntaks” og her skal man især lægge mærke til hvordan eleven i øvrigt 
behersker det matematiske sprog. Hvis der ikke er nogen tvivl om, hvad eleven mener, kan man tillade 
sig at godtage resultater, der indeholder programmets symboler. Der er fortsat problemer med 
opskrivning af vektorer/punkter. Her skal det pointeres at punkter skrives vandret og vektorer lodret. 
Hvis det er helt umuligt at få programmet til at opskrive vektorer lodret, kan eleven som indledning til 
opgaven gøre opmærksom på det og fortælle hvordan vedkommende har valgt at løse problemet. Ved 
navngivning af vektorer benyttes et bogstav med pil over a  eller et bogstav med fed skrift a. For de 
programmer, der skriver ”punkter” lodret bør eleven bruge betegnelsen ”stedvektor”. I resultater, der 
er tal kan både ”,” og ”.” benyttes som decimalseparator. 
Rigtig mange elever bruger betegnelsen at de ”solver” en ligning. Det gør man ikke, man løser den! Det 
er i det hele taget vigtigt at lære eleverne at benytte det gængse matematiske sprog og holde sig fra 
slang- og programudtryk. Et andet eksempel er bestemmelse af hvilken model, der bedst beskriver et 
givet datasæt. I besvarelsen er den korrekte ordlyd: Ved hjælp af lineær regression bestemmes den 
bedste rette linje gennem punkterne. Her skal man IKKE skriver ”jeg finder en tendenslinje”! Det er 
vigtigt, at 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. 
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Omsætningstabel 
 
Nedenstående omsætningstabel er lavet med udgangspunkt i karakterbeskrivelsen for skriftlig 
matematik på A-niveau. Denne beskrivelse findes på fagets side på EMU’en.  
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. 
 
Point 0 - 8 6 - 33 31 - 41 39 - 55 53 - 77 75 - 92 90 - 100 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

 

Årets prøve i tal 
 
I alt 1625 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 43 288 187 274 429 293 109 1623
frekvens (%) 2,6 17,7 11,5 16,9 26,4 18,1 6,7 100
kum. frekv. (%) 2,6 20,3 31,8 48,7 75,1 93,2 100 -
Frekvens (%) 
af beståede - - 14,5 21,2 33,2 22,7 8,4 100

 
 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
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Ser man på fordelingen for de beståede, bliver resultatet: 
 

 
 
Man bemærker at karaktererne i de store hele fordeler sig som forventet, dog med lidt for få elever med 
topkarakteren 12. 
 
 
Sammenfatning af den totale population: 
Gennemsnittet var 5,29 
Typetallet var 7 
Kvartilsættet var 1,80; 5,64 og 8,47 
Andelen af elever der fik under 02 var 20,3 % 
 
 
Studieretningsfag og valgfag: 
I år var det muligt at opdele karaktererne for de elever, der har haft faget i en studieretning og de elever, 
der har haft det som et valgfag. Her tegner sig nogle forskelle i, hvordan eleverne har klaret prøven. 
 
For de 1081elever, der har haft faget i en studieretning er tallene: 
Gennemsnit: 5,36 
Typetal: 7 
Kvartilsæt: 1,80; 5,68 og 8,65 
Andelen af elever, der fik under 02: 20,7 % 
 
Mens tallene for de 328 elever, der har haft matematik som et valgfag er: 
Gennemsnit: 4,80 
Typetallet: 7 
Kvartilsæt: 1,48; 5,14 og 7,77 
Andelen af elever, der fik under 02: 21,6 % 
 
Desværre var der nogle skoler, der havde indberettet deres matematik A-hold som et ”obligatorisk fag”. 
Det har ikke været muligt at finde ud af om dette betyder at faget har været et studieretningsfag eller et 
valgfag.  
Tallene for de 214 elever, der har haft matematik som et obligatorisk fag er: 
Gennemsnit: 5,68 
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Typetal: 7 
Kvartilsæt: 2,40; 6,09 og 8,92 
Andelen af elever, der fik under 02: 16,9 % 
 
 
Konklusion: 
Gennemsnittet på 5,29 er en anelse højere end sidste år og er nogenlunde tilfredsstillende. 
Det er dog stadig yderst utilfredsstillende, at så ca. en femtedel af eleverne efter 3 års undervisning ikke 
er i stand til at bestå faget. Der kan være mange grunde til det, og nogle af dem kan det være svært for 
os undervisere at gøre noget ved: 80 % af eleverne på htx tager matematik på A-niveau og pga. 
studieretningerne tvinges nogle elever til at tage matematik på A-niveau, fordi de har valgt forkert efter 
grundforløbet. Hvad vi kan gøre noget ved er den daglige undervisning: motivationen, opmærksomhed 
på elevernes læringsstile etc. Det er ikke nemt, men vi kan gøre en forskel og hjælpe flere elever til at 
bestå faget. 
Ser man på fordelingen af de beståede elever, er karaktererne pænt symmetrisk fordelt om karakteren 7, 
og over halvdelen af eleverne får en middelkarakter eller derover. 
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Vurdering af opgavesættet 
 
Censorerne blev bedt om at svare på nedenstående spørgsmål. 19 censorer ud af 24 har svaret. Tallene 
viser den samlede vurdering. 
 

Forberedelsesmaterialet 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 1  
 passende 16 
 for lavt 2  
 
Hvordan vurderer du materialets omfang 
 
 for stort 2  
 passende 15  
 for lille 2  
 
Hvordan vurderer du forholdet mellem teori, eksempler og opgaver 
 
 fin 4  
 ok 15 
 ringe 0  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 10  
 ok 9 
 
 

ringe 0  
 
Kommentarer til forberedelsesmaterialet 
Der er generelt stor tilfredshed med forberedelsesmaterialet, der på flere måder adskiller sig fra tidligere 
sæt. Materialet bygger på stof, som de fleste elever har nemt ved, men her præsenteres det i en helt ny 
sammenhæng, hvor abstraktionsniveauet er temmelig højt. Sættet får følgende typiske kommentarer 
med på vejen: 
 
”Eleverne var mere engageret i arbejdet med forberedelsesmaterialet i forhold til hvad de plejer at være. De 
gav udtryk for at de nogenlunde kunne overskue materialet” 
 
”Det faglige niveau var måske ikke det største, men til gengæld er abstraktionsniveauet fint. Eleverne skal jo 
selv lave overgangen fra virkeligt problem til matematikopgave og tilbage igen når de skal angive deres svar” 
 
”Godt og læseværdigt. Mange elever har også fået godt fat i matematikken derfra – de kan bruge den i 
eksamensopgaven, og så er målet vel nået: de har tilegnet sig et stykke matematik på egen hånd” 
 
For første gang skulle materialet også bruges til den mundtlige prøve, og her er forbeholdene lidt større. 
Dette skal i højere grad indtænkes ved udarbejdelsen af de kommende forberedelsessæt.   
 
”Generelt har eleverne klaret spørgsmålene omhandlende forberedelsessættet rigtigt godt til skriftlig 
eksamen og rigtigt skidt til mundtlig eksamen” 
 
Måske lidt for tyndt til mundtlig matematik. De elever jeg så gennemgik et eksempel og forklarede herved de 
forskellige begreber som niveaulinjer, kriteriefunktion osv. Kombineret med et andet ”teori-tungt” emne 
virkede det dog OK” 
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Kommentarer til elevernes arbejde med forberedelsesmaterialet inden prøven 
Der var flere censorer, der havde bemærket, at nogle elever nok mere var blevet undervist end egentlig 
vejledt i løbet af forberedelsesperioden: 
 
”Omfanget er nok passende, hvis eleverne selv skal vurdere det.  
Man kunne sagtens forestille sig elever, der brugte uforholdsmæssigt meget tid på at sætte sig grundigt ind i 
3D-tegninger af funktioner i 2 variable. Og i så fald er temaet i mine øjne for omfattende.  
Nu er det imidlertid temmelig tydeligt, at de elever, jeg har rettet opgaver fra, er blevet mere end bare vejledt 
og i de fleste tilfælde ikke bare er blevet undervist, men sågar har ”fået” modeller til opgaveløsning. 
Og når dette er tilfældet er omfanget naturligvis ikke for stort. Men det er jo heller ikke helt meningen, at det 
skal være sådan” 
 
Nu kan det naturligvis være meget svært at afgøre, hvad der foregår i klasseværelserne i 
forberedelsesperioden, men det skal pointeres at formålet med prøven er at teste den del af elevernes 
studiekompetence, der handler om evnen til selvstændigt at sætte sig ind i nyt stof. Traditionel 
undervisning, hvor stoffet gennemgås, og man i fællesskab gennemgår opgaver og metoder, er 
sædvanligvis den største del matematikundervisningen, men det er ikke det, der forventes i 
forberedelsesperioden. Det skal bemærkes, at det heller ikke er de elever, der bruger samme ”skabelon”, 
som klarer sig bedst. 
 
Herudover var der fra elevernes synspunkt generel tilfredshed med sættet og arbejdet med det: 
 
”Alle kom godt i gang, også de svageste elever kunne rimelig nemt ”være med” og arbejde selvstændigt med 
materialet. De skrappe elever var stort set igennem materialet på den første dag. Eleverne syntes, det var 
overskueligt og lærerigt”. 
 
”Mange elever havde gennemarbejdet materialet i løbet af én dag” 
 
”Der var rigelige opgaver til de elever der kun skulle til den skriftlige eksamen – så de fik fint tiden til at gå. 
De elever der kun skulle til den mundtlige eksamen var ret hurtigt færdige og kunne så fokusere på andet 
stof” 
 
 

5-timersprøven 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 0 
 passende 14  
 for lavt 5  
 
Hvordan vurderer du opgavens omfang 
 
 for stort 1 

passende 16    
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 11  
 ok 8  
 ringe 0  
 
Hvordan vurderer du alsidigheden (dele af kernestoffet, der 
 berøres) 
 
 fin 4  
 ok 13  
 ringe 2  
 

10 



Hvordan vurderer du sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet  
og 5-timersprøven 
 
 fin 9  
 ok 9  
 ringe 1  
 
Angiv din helhedsvurdering af sættet 
 
 fin 5  
 ok 13 
 ringe 1  
 
 
Også her er censorerne nogenlunde enige om, at det har været et udmærket sæt, der dog var i den 
nemme ende med hensyn til sværhedsgrad og omfang og måske havde lidt for meget af kernestoffet på 
B-niveau med. 
 
I forbindelse med gymnasiereformen er de faglige mål, der skal bedømmes ved prøven, blevet 
beskrevet vha. 8 matematiske kernekompetencer. Censorerne blev bedt om at vurdere i hvor høj grad 
det gennem besvarelsen af årets prøve var muligt for eleverne at vise, de havde opnået disse 
kompetencer.  
 
 God Rimelig Ringe 
Tankegang 4 9 5
Ræsonnement 4 9 5
Problembehandling 9 7 3
Modellering 7 8 3
Repræsentation 7 10 1
Symbol- og formalisme 8 7 3
Hjælpemiddel 12 5 1
Kommunikation 10 1 2
 
Opgavekommissionen har ved udfærdigelse af prøven været meget opmærksom på, at alle kompetencer 
er repræsenteret. Nogle kompetencer – især tankegangs- og ræsonnementskompetencen kan være 
vanskelig at teste ved den skriftlige prøve. Det er da også disse kompetencer, der står svagest hos 
ensorerne. c  

  

 

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: 
 
”De kan anvende CAS. De fleste kan det grundlæggende i relation til de berørte emner. 
Flere vil gerne skrive, men det, de skriver, er ofte upræcist og omfattende.” 
 
”Generelt er de ganske gode til at bruge og kende deres værktøjer 
Mange er gode til at nedbryde et problem (ses primært i opgave2), hvilket er fint (også selv om de så til 
gengæld i mange tilfælde gør opgaven sværere end nødvendigt :-)) 
De er generelt ganske gode til at finde en passende formel 
Jeg ville sige, at de generelt havde været gode til at sætte sig ind forberedelsesmaterialet – hvis jeg troede 
på, at de faktisk selv havde gjort dette!” 
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Om typiske fejl eller mangler: 
 
”” Opgave 1:  
En del elever har ikke forståelse for stykvise funktioner og kan ikke finde ud af at arbejde med dem. Det gør 
at hele opgave 1 bliver meget svær for dem, da både a,b og c er afhængige af forståelsen for stykvise 
funktioner ( det er ikke meget værd, at de kan finde areal og volumen, når de ikke ved af hvilken funktion – 
jeg tror en del simpelthen er sprunget over b og c, da de ikke forstår begrebet. 
 
Opgaver2: 

- Glemmer at opløfte i 2. potens – får eventuelt kun enheden opløftet. 
- Har svært ved trigonometrien og skitser er for de fleste et ukendt begreb. 

 
Opgave 3:  

- Problemer omkring forståelse af normalvektor/retningsvektor begrebet, gør at spørgsmål c er 
unødvendigt svær for nogle. 

 
Opgave 4: 

- Spørgsmål a og b klares udmærket. 
- Spørgsmål 3 er svær for eleverne, de skal skrive meget og det bliver let uforståeligt. 

 
Opgave 5: 

- Spørgsmål er formelindsættelse 
- Anvendes mathcad er der mange elever, der ikke får skrevet deg. 

Mange regner i det hele taget i radianer 
- Mange udregner areal på cirkeludsnit eller halvcirkel. 
- Ikke ret mange elever magter at få A(r) differentieret og løst lig 0. De får, der får det gjort, får ikke 

argumenteret for at, der er tale om et maksimum. 
En del bruger maximize eller lignende værktøjer uden anden kommentar end at de anvender det” 
 
Mange elever er ukritiske med matematisk notation, korrekte enheder, passende afrunding mv. samt 
fremhævning af svaret på opgavens spørgsmål. 
Der savnes skitser til belysning af elevens tankegang. 
 
”I opgave 5d er det en hyppig mangel, at eleverne ikke skifter til numerisk ligningsløsning når den analytiske 
ligningsløsning i deres CAS værktøj fejler.  
Opgave 3a klarer eleverne mindre godt set i forhold til, at det at finde planets ligning er en ”standard” 
operation. 
Opgave 2c og 2d mangler ofte ledsagende skitser. 
Opgave 6 besvares af mange elever – men besvarelserne er af lav kvalitet. Det ser ud til at for få klasser har 
fået gode anbefalinger til denne type opgaver. Eleverne afleverer plot, der ikke viser datapunkter, 
akseinddeling, samt hvad der er afbildet på akserne (”symbol og enhed”). Endvidere laver rigtig mange 
elever en forskrift (6b) ud fra to tilfældige datapunkter frem for at udføre regression.” 
 
”Jeg synes, at dokumentationsgraden i besvarelserne er for ringe – og at dette års opgavesæt har et 
passende omfang, sådan at eleverne bør have haft tid nok til både at regne og dokumentere. Eksempler på 
mangelfuld dokumentation er, at eleverne undlader at fremhæve deres svar (på den ene eller anden måde), 
at integraler og ligninger ikke skrives op i korrekt notation (men ”kun” i maskinnotation), at geometriske 
opgaver ikke ledsages af skitser, at 4b og 4c løses uden ledsagende tekst/skitse og at opgave 6 løses uden 
brug af regression/”bedste rette linje”. 
Dette kan blive problematisk, fordi det reelt er uden effekt at fratrække point for en type fejl, flertallet laver. 
Samtidig viser forskellen mellem de enkelte klasser også, at klasserne formentlig får ret forskellige 
anbefalinger. Så måske har vi brug for en kort, nyskrevet vejledning til god dokumentation i matematik på 
htx.” 
 
”Nogle besvarelser virker som om, at eleverne har lært at bruge Mathcad; men ikke har forstået 
matematikken. Dette ses f.eks. med imaginære arealer  
Det virker som om, at nogle klasser har fået at vide at de skulle skrive fristile som konklusion til hvert 
spørgsmål. Kort og præcist, TAK!” 
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Flere censorer kom med gode og konstruktive kommentarer om opgavesættet: 
 
”Det vil være fordelagtigt, hvis eleverne kan få udleveret tegninger/figurer på CD eller i kopi, som de selv 
kunne skrive bogstavbetegnelser og tegne hjælpelinjer på” 
 
”Et reelt sæt med repræsentativ dækning af kernestof 
Vi kan måske være mere præcise i at formulere hvad vi kræver af besvarelsen til den enkelte delopgave. Det 
er for let bare at kunne bruge et it-værktøj. Bør suppleres med et spørgsmål, der går på en sammenligning 
eller vurdering” 
 
”Sættet indeholder et antal spørgsmål, som er så ”lette”, at det er absolut rimeligt at forvente at også en svag 
elev kan besvare spørgsmålene. Det gælder fx 2a, 4a, 5a og 5b.  
Dernæst indeholder sættet spørgsmål i stigende sværhedsgrad og kompleksitet, hvilket giver mange typer 
elever noget at regne.  
Det er mit indtryk at sættets omfang og sværhedsgrad var sådan, at det er rimeligt at forvente både korrekt 
udførelse og god dokumentation. Desværre synes jeg ikke, at eleverne generelt leverer god dokumentation, 
selvom jeg ville tro, de havde nok tid til det også. 
Jeg savner et enkelt svært/komplekst spørgsmål – og gerne også et spørgsmål af typen ”vis...”” 
 
”Mange ser ud til ikke at have styr på stykkevis definerede funktioner. Det kan undre! 
Det ser ud som om der er opstået et “problem” med opgave 1, som nok ikke har været tilsigtet. 
Godt at der er mange måder at løse adskillige af opgaverne på (1a, 2b, 2c, 3a, 3b, 6b) det viser i 
særdeleshed problembehandlingskompetencen. 
Godt at mange af opgaverne relaterer til en reel virkelighed – selvom om spørgsmålene måske ender med at 
være ren matematik og kun af interesse dér.” 
 
Det kommenteres flere gange, at eleverne ikke ved, hvordan man bestemmer en model ud fra et data-
sæt. Dette er i høj grad noget vi skal arbejde meget mere med i undervisningen – ikke mindst i 
samarbejde med andre fag. Modelleringskompetencen er meget væsentlig på htx, og derfor er det 
overordentlig vigtigt, at vi sætter eleverne i stand til at modellere virkelige problemstillinger. 
 
”På enkelte hold er der ikke en eneste elev der laver regression i opg 6c – måske dette nedprioriteres i 
undervisningen?” 
 
”Det var meget typisk at eleverne ikke lavede opgave 1. 
I opgave 6 var der ikke ret mange elever der lavede regression eller manuelt fandt bedste rette linje vha. log. 
Papir. Der blev i stedet benyttet to data-sæt til at beregne a og b”. 
 
 
  

Evaluering af matematik B prøven 
 
Ud af de 17 censorer i matematik B har 4 svaret tilbage. Skønt svarene ikke får indflydelse på denne 
evaluering er de stadig meget interessante, og det vil være godt, hvis nogle af censorerne vil indsende 
deres skema sammen med karakterfordelingen ☺ 
Med antallet af tilbagemeldinger om karakterer til giver det ikke mening at analysere tallene, men man 
kan se at hele skalaen bliver brugt! 
 
Da så få censorer har meldt tilbage, vil jeg her nøjes med en sammenfatning af censorernes 
kommentarer og de tilbagemeldinger der i øvrigt har været fra lærerne. 
Der er stor tilfredshed med sættet både mht. omfang, læselighed og det stof, der inddrages. Ligeledes 
har projektet fungeret godt på den måde, at der har været udfordringer til alle på deres eget niveau. 
Projektet også fungeret udmærket i forbindelse med den mundtlige prøve: 
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”Jeg har været censor for 10.  Generelt fungerede det fint – de gode formåede at udnytte opgavesættet til at 
vise de havde styr på sine ting, og de mindre gode kunne bruge det til at vise hvad de kunne” 
 
En censor fremhæver ”ræsonnementskompetencen, kommunikationskompetencen og 
hjælpemiddelkompetencen”, som de kompetencer, der blev vist ved den mundtlige prøve. 
 
Der kom også her gode og konstruktive kommentarer, der kan hjælpe opgavekommissionen fremover: 
 
”Jeg kunne savne en kort krav specifikation til opbygning af rapporten på CD-rommen (ikke blot sideantal), 
idet de ”rapporter” jeg modtog lignede regulære opgaveløsninger” 
 
” Opg.1.b er alt for lang og tidskrævende! Eleverne arbejder rundt i gentagne kedsommelige beregninger, og 
det er meget vanskeligt som underviser at overskue løsningerne, da der er enormt mange beregninger, 
navne på vinkler, sider osv. Det bliver uinteressant, og omfanget har gjort det vanskeligt for mange at nå at 
lave resten af sættet. Som underviser er det undrende at geometri/trigonometri (som i øvrigt er 1.års stof) 
skal fylde så stor en del af opgaven” 
 
”Opg. 1 spg. 2: Her kunne jeg savne ordlyden bestem ved beregning arealet af … Idet der er tale om 
elementær geometri er det synd, at det kan give svagere elever anledning til blot at anvende et 
tegningsprogram til at bestemme arealet” 
 
Hertil vil jeg svare, at eleverne bliver gjort opmærksomme på, at de skal vise så meget matematik som 
muligt. Her må det være vejlederens opgave at fortælle, hvad der er matematik og hvad der er ”teknik”. 
Endelig skal man tænke på, at ved brug at et program, kan de meget svage elever måske vise lidt, frem 
for at de går helt i stå, hvis det kræves at de benytter en benytter en bestemt metode. 
 
”Det er mit indtryk, at de fleste (dog ikke alle) elever vælger at finde 'mindste modstands vej'.  Det betyder de 
ofte vælger en eller anden form for 'billig løsning' (typisk ved at 'solve' problemer som nemt kan vises 
analytisk). 
Måske var det mulig fremover, at formulere enkelte af delopgaverne sådan, at den analytiske løsning skal 
findes (eller måske så smart, at man skal finde så mange analytiske løsninger på samme problem som 
muligt)?”  
 
 
 
 

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 2010.  
 
Kommentarer sendes til fagkonsulenten, Marit.Schou@uvm.dk, der videregiver dem til 
opgavekommissionen. 
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