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Forord 
 
Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A ved højere teknisk eksamen, sommeren 
2012 samt kommentarer til projektprøven i matematik B.  
 
 
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 
 
Censorerne i matematik B i matematik blev bedt om at besvare nedenstående 4 spørgsmål samt 
indsende en karakterfordeling for de elever, de havde været censorer for. 
– Kommentarer til udformningen af projektoplægget 
– Kommentarer til elevernes arbejde med projektet (hvad siger eksamaminator?) 
– Positive træk ved besvarelserne 
– Typiske fejl og mangler ved besvarelserne 
Desværre er der ikke kommet så mange besvarelser tilbage, at det giver mening at lave en 
karakterstatistik – her må vi vente på UNI C’s beregninger, men man kan se censorernes svar i 
nærværende evaluering.  
 
Det er vort håb, at denne rapport kan være en hjælp og inspiration for matematiklæreren i såvel 
undervisningen som under retningen af elevbesvarelser. 
 
 
 
 

Marit Hvalsøe Schou 
Fagkonsulent 

 
Bente Pihl 

Formand for opgavekommissionen 
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Generelle bemærkninger 
Hverken i diskussionen på censormødet eller ved de henvendelser, der kommer fra undervisere rundt 
om på skolerne, synes der længere at herske større usikkerheden om arten af dokumentation i 
forbindelse med elevernes brug af CAS-værktøjer. Er man alligevel lidt i tvivl 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 MBUs hjemmeside, men kan 
findes på EMUen: 
http://www.emu.dk/gym/htx/ma/uvm/fagkons/konf09/Vejledningombesvarelseafskriftligeopgaveri
matematikpaahtx.pdf 
 
Censorernes kommentarer viser, at nedenstående betragtninger stadig er relevante og med fordel kan 
tages op i en diskussion med eleverne.  
Overordnet set skal elevernes besvarelse 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. 
 
Eleven har metodefrihed, herunder valg af hjælpemidler. Det er tilladt at bruge it-værktøjernes 
kommandoer til bestemmelse af for eksempel vektorlængder, arealer, ekstremumspunkter, vinkler m.m. 
Men eleverne skal være opmærksomme på, at når en række af beregninger erstattes med en enkelt 
indtastning kræver det ofte ledsagende kommentarer for at dokumentere, at man besidder fx 
tankegangs- og ræsonnementskompetencen. Disse kan være i form af matematiske argumenter, 
konkrete vurderinger eller verificering af resultaterne ved indsættelse eller tegning af en figur. 
 
Der er 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. 
Der var i år atter problemer med modelleringsopgave, hvor en række datapunkter skulle beskrives vha. 
en lineær funktion. Dette valg var set i bakspejlet nok heller ikke helt heldig, når man tager emnet for 
forberedelsesmaterialet i betragtning. Der var elever, som benyttede lineær interpolation til opgaven! 
Det er stadig vigtigt at lærerne arbejder med modellering og beskrivelse af datapunkter vha. forskellige 
funktionstyper. I vejledningen findes et eksempel på en standardløsning til en sådan opgave. 
 
Der er efterhånden kommet mange matematikprogrammer på markedet. MathCad og Maple er de mest 
benyttede, men flere andre programmer bruges rundt omkring. Desværre er det ikke alle programmer, 
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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. 
Det kan være svært 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.  
 
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 → som lighedstegn 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 kan den korrekte ordlyd være: Ved hjælp af lineær regression bestemmes 
den bedste rette linje gennem punkterne. Derimod skal man IKKE skrive ”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 33 - 42 40 - 58 56 - 78 76 - 90 89 - 100 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

 

Årets prøve i tal 
 
I alt 2515 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 20 338 206 464 782 486 219 2515 
frekvens (%) 0,8 13,4 8,2 18,5 31,1 19,3 8,7 100 
kum. frekv. (%) 0,8 14,2 22,4 40,9 72,0 91,3 100 - 
Frekvens (%) 
af beståede - - 9,6 21.5 36,3 22,5 10,2 100 

 
 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
 

 
 
  



7 

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 mange elever 
med middelkarakteren 7 og lidt for få elever med karaktererne 4 og 10. 
 
Sammenfatning af den totale population: 
Gennemsnit  6.03 
  
1. kvartil  3.35 
Median   6.38 
3. kvartil  8.89 
Andelen af elever der fik under 02 var 14,24 % 
 
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 1767 elever, der har haft faget i en studieretning er tallene: 
Gennemsnit:  6,24 
1. kvartil  3.55 
Median   6.61 
3. kvartil  9.19 
Andelen af elever, der fik under 02: 13,3 % 
 
Mens tallene for 425 elever, der har haft matematik som et valgfag er: 
Gennemsnit  5.27 
1. kvartil  2.43 
Median   5.66 
3. kvartil  7.97 
Andelen af elever, der fik under 02: 18,6 % 
 
Desværre var der atter i år 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, hvorfor disse elever ikke medtages i ovenstående statistik.  
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Konklusion: 
Gennemsnittet på 6,03 er en pæn stigning i forhold til sidste års resultat på 5,24. 
Det er dog især glædeligt at se, at procentdelen af elever, der ikke består faget er faldet markant. 
Resultaterne for htx er nu direkte sammenlignelige med resultaterne på de øvrige gymnasiale 
uddannelser. 
Forklaringen på den store ændring i forhold til tidligere er bl.a. at opgavekommissionen i år har 
udskiftet en del af de opgaver, hvor eleven selv skal oversætte fra tekst/figurer til matematik med 
opgaver, hvoraf det direkte fremgår, hvad der ønskes bestemt. Et eksempel er opgave 1a) hvor man i 
stedet for at blive bedt om at bestemme længden af et bestemt stoleben, i stedet skal finde afstanden 
mellem to opgivne punkter A og B. 
Dette er gjort for at stille eleverne fra de forskellige uddannelser mere og lige. Mange års erfaring 
fortæller at matematisering ER vanskelig, og er noget af det vore elever har allervanskeligst ved i en 
eksamenssituation. Det betyder IKKE, at vi ikke finder matematisering meget vigtig, for det er jo netop 
her faget kan bruges til noget – også i andre sammenhænge end i skolen. Der vil fortsat være 
matematiseringsopgaver ved eksamen, bare ikke så mange, og det er vort håb, at man i den daglige 
undervisning – ikke mindst i projekterne – fortsat vil lægge stor vægt på dette nyttige og vigtige område. 
Ser man på fordelingen af de beståede elever, er karaktererne pænt symmetrisk fordelt om karakteren 7, 
og knap 60 % af eleverne får en middelkarakter eller derover. 
 

Vurdering af opgavesættet 
 
Censorerne blev bedt om at svare på nedenstående spørgsmål. 23 censorer ud af 32 har svaret. Tallene 
viser den samlede vurdering. 
 

Forberedelsesmaterialet 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 0  
 passende 23 
 for lavt 0  
 
Hvordan vurderer du materialets omfang 
 
 for stort 1  
 passende 18  
 for lille 3 
 ved ikke 1  
 
Hvordan vurderer du forholdet mellem teori, eksempler og opgaver 
 
 fin 6  
 ok 14 
 uhensigstmæssigt 1 
 ved ikke 2  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 4  
 ok 16 
 ringe 3  
 
Helhedsvurdering 
 
 fin 1  
 ok 16 
 ringe 0  
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Kommentarer til forberedelsesmaterialet 
Der er overvejende tilfredshed med forberedelsesmaterialet. En del kommentarer handler om hvordan 
stoffet kan gøres mere tilgængeligt for eleverne. Det er noget opgavekommissionen vil se på ved 
udarbejdelsen af kommende forberedelsesmaterialer. Man skal dog tænke på, at formålet med 
forberedelsesmaterialet jo er, at eleverne i undervisningen skal træne kompetencen i selvstændigt at 
tilegne sig nyt stof. Det er noget de har brug for på videregående uddannelser, og her er lærebøger og 
andre materialer måske ikke altid så nemt tilgængelige. Vi skal derfor træne vore elever i at læse og 
arbejde med matematiktekster af forskellig udformning på egen hånd. 
Nedenfor ses de mange gode kommentarer. Der lægges ud med de mere kritiske og sluttes af med de 
positive: 
 
”Læsligheden i den svære ende.” 
 
”Ikke hensigtsmæssigt, at der ifm. løsning af eksamensopgaven skulle anvendes en formel, som var 
givet i en opgave.” 
 
”Forberedelsesmaterialet var flere steder meget dårligt formuleret, til gengæld var opgaverne meget 
nemme (de fleste skulle der slet ikke tænkes til, blot sættes ind i formler).” 
 
”Jeg tror, at flere grafer/figurer specielt i den første del af forberedelsesmaterialet kunne have hjulpet 
på elevernes forståelse, specielt af grundtanken i løsning af interpolationsproblemet. Jeg tænker fx på 
forskellen i kvaliteten af lineær og polynomiel interpolation. ” 
 
”Afsnit 2 - specielt de to første sider er unødigt abstrakte i forhold til problemet, der skal løses. Det 
kunne med fordel have været illustreret grafisk på et tidligere tidspunkt.” 
 
”Det ville have været velgørende med et anvendelseseksempel, hvor det fremgik at interpolation kunne 
være nødvendigt og ikke blot erstattes af flere målepunkter. Det kunne f.eks. være dikteret af 
integrationstid for et måleapparat.” 
 
”I afslutningen af afsnit 3 synes jeg ikke bemærkningen om den tredje afledede kan stå alene. Man 
kunne illustrere med et eksempel hvor lineær interpolation ikke giver en god approksimation, og i den 
forbindelse omtale den 2.afledede.” 
 
”Eleverne ville gerne have at man blot havde fået en sætning og dernæst opgaver” 
 
”Sættet er udmærket. Det ligger i naturlig forlængelse af noget af det eleverne arbejder med i 
forbindelse med kernestoffet og sværhedsgraden er ikke så stor (set i forhold til sidste år, hvor det nok 
lige var svært nok). Lidt ærgerligt, at den ene af opgaverne til eksamen skal besvares ved hjælp af en 
opgave i forberedelsesmaterialet.” 
 
”Ved den ene mundtlige eksamen jeg har deltaget i inden censormødet kunne elever ”nemt” forklare 
om grundtanken i numerisk integration, men havde meget besvær med at forklare grundtanken i 
interpolation. Jeg tænker, at flere sammenlignende grafer kunne have hjulpet på vej. I den sammenhæng 
synes jeg at afsnittet side 11n-12ø om fejlen er blevet noget kort – og jeg tror ikke eleverne er blevet 
hjulpet til at ”tænke” tilstrækkeligt over interpolation. I modsætning hertil tror jeg at fx graferne side 
13-14 virker støttende for elevernes forståelse.” 
 
”Passende sværhedsgrad og god progression i eksemplerne og opgaverne.” 
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”Forberedelsesmaterialet var nemt tilgængeligt. Passende omfang. Et emne eleverne havde nemt ved at 
se anvendelsen af og dermed syntes var interessant” 
 
”Det var en interessant vinkel, med noget matematik der er nyttig og til at forstå for eleverne.” 
 
”Synes at det var et fint emne, hvor eleverne får en fornemmelse af hvordan CAS værktøjer udregner 
tingene.” 
 
”Materialet var fint, hvis man kun skulle op skriftlig. Hvis klassen skulle op både mundtlig og skriftligt 
var det svært at nå igennem.” 
 
”Jeg synes opgave A.1 er en fin opgave, men jeg kan ikke forstå hvorfor den ligger i appendiks.” 
 
”Konceptet med at tilegne sig stoffet med en række enkle udfyldningsopgaver virker til at være 
velfungerende.” 
 
 

Kommentarer til elevernes arbejde med forberedelsesmaterialet inden prøven 
Som det ses af de nedenfor udvalgte kommentarer er der meget forskel på elevernes arbejde med 
forberedelsesmaterialet. Det vil nok altid være sådan at nogle finde det nemmere end andre og derfor 
ikke behøver alle 10 timers vejledning. Nogle elever har meget svært ved at arbejde selvstændigt med 
materialet og ønsker bare formler, der kan sættes ind i. Her er det igen på sin plads at nævne, at vi gang 
på gang skal træne eleverne i at tilegne sig stof – også teori, på egen hånd og gennem læsning af tekster 
som lærebøger, artikler og forberedelsesmaterialer! 
 
”Rigtig fint at arbejde med. De fleste arbejdede sig relativt hurtigt igennem opgaverne, og arbejdede 
derefter med forståelse.” 
 
”Temmelig mange elever havde problemer med sproget - lange sætninger i flere led f.eks. De to første 
sider voldte mange elever problemer - specielt den abstrakte symbolske tilgang til lineær interpolation. 
Her ville mange have været hjulpet godt af en figur, der skitserede problemstillingen. Men omvendt var 
de fleste elever færdige med alle opgaver efter 5 timers arbejde. Der var hos os et meget lavt 
aktivitetsniveau og behov for vejledning på andendagen.” 
 
”Mine elever arbejdede fint og var for manges vedkommende selvstændigt i stand til at sætte sig ind i 
stoffet” 
 
”Eleverne havde noget svært ved at få den nederste del af side 2 (og hele side 3) til at give mening. På 
trods af de problemer der er i starten er de dog hurtige til at komme i gang med opgaverne. 
Generelt havde eleverne svært ved at læse forstå udledningen af de mange formler.  
Det gik dog forholdsvis nemt med at få regnet opgaverne.” 
  
”Eleverne har det fint, hvis de bare kan indsætte nogle tal i en formel. Så betyder det ikke så meget 
hvordan formlen er kommet til verden” 
 
”Eleverne arbejdede fint med materialet, men alle havde brug for vejledning også de meget dygtige. 
Langt fra alle arbejdede sig helt ned i dybden.” 
 
”Alle mine elever kunne godt lide emnet og arbejdede flittigt med materialet begge dage.” 
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”Eleverne har indledningsvis tendens til at springe frem til at løse opgaverne uden at læse teksten, 
særligt hvis de kun skal op i skriftlig matematik!” 
 
”Eleverne havde nemt ved at arbejde selvstændigt med materialet” 
 
”De fleste elever havde svært ved at forstå teorien, men alle kunne (ved at følge eksemplerne) løse 
opgaverne. Mange havde ved slutning en god fornemmelse af hvordan opgaverne skulle løses, men 
havde ikke begrebet det smarte i metoderne. (F.eks. at man ved blot at indsætte 3 værdier i udtrykket 
for Simpsons metode, kan bestemme kurvelængden i 13a temmelig præcist, selvom det vil være et 
relativt langvarigt arbejde for dem at integrere funktionen i hånden). 
Omfanget af opgaver var passende for de fleste, en enkelt var færdig efter 2 timer, ellers var de 
dygtigste næsten færdige på førstedagen og langt de fleste andre var kommet til og med opgave 9.” 
 
”Eleverne gik lidt død i al teorien, som de gerne ville forstå, men var uoverskuelig – indtil der langt om 
længe dukkede eksempler og opgaver op. Så sagde eleverne ”nå, var det bare det…” 
 

5-timersprøven 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 0 
 passende 14  
 for lavt 9  
 
Hvordan vurderer du opgavens omfang 
 
 for stort 1 
 passende 21   
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 10  
 ok 13  
 ringe 0  
 
Hvordan vurderer du alsidigheden (dele af kernestoffet, der 
 berøres) 
 
 fin 15  
 ok 16  
 ringe 2  
 
Hvordan vurderer du sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet  
og 5-timersprøven 
 
 fin 9  
 ok 11  
 ringe 3  
 
Angiv din helhedsvurdering af sættet 
 
 fin 5  
 ok 16 
 ringe 0  
 
Censorerne nogenlunde enige om, at det har været et udmærket sæt. Dog kan man på kommentarerne 
se, at der både er censorer, som mener at der er for få nemme opgaver, og censorer, som mener der har 
været for mange foræringsspørgsmål! 
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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.  
 
 Fin OK Ringe 
Tankegang 11 7 4 
Ræsonnement 10 10 2 
Problembehandling 9 11 2 
Modellering 10 10 1 
Repræsentation 10 11 1 
Symbol- og formalisme 9 12 1 
Hjælpemiddel 16 6 0 
Kommunikation 14 8 0 
 
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 
censorerne.   
 

Kommentarer til sættet 
En del censorer mener at sættet nu er blevet for let. Man kan hertil svare, at det synes eleverne ikke! 
Det er blevet bemærket, at nogle af de opgaver, hvor eleven selv skal oversætte fra tekst/figurer til 
matematik matematiskeringsopgaverne er blevet udskiftet med ”typeopgaver”. Forklaringen findes 
tidligere i denne evaluering.  
Igen i år bliver det nævnt, at sættet burde ligge elektronisk, og at eleverne ikke har lige vilkår. Hertil skal 
svares, at det ikke endnu er muligt for MBU at udgive opgaverne elektronisk på en CD-rom. Det er dog 
fortsat muligt for skolerne selv at indskanne og distribuere en elektronisk udgave til eleverne, så længe 
dette først gøres efter prøvens start. Eleverne må også selv medbringe skanner eller fx et kamera og 
tage billeder af figurer eller grafer, som kan sættes ind i besvarelse, hvis det kan hjælpe dem. 
 
 
”Jeg syntes at sættet generelt virkede ret let og at særligt de delelementer der relaterede til 
forberedelsesmaterialet havde karakter af at kunne løses ved copy/paste!”  
 
”Et lidt nemt sæt med mange typeopgaver” 
 
”Umiddelbart så sættet let ud, men efter at have rette for 5 skolen, må jeg konstatere at sættet ikke har 
været nemt for alle.” 
 
”Generelt rigtigt godt. Kommer godt rundt i kernestoffet uden at sværhedsgraden bliver for høj” 
 
”Jeg mener at det er godt at sættet indeholder tre spørgsmål som størstedelen af eleverne løser omtrent 
korrekt (1a,3d,4a), samt at der er et antal spørgsmål som mange elever kan løse (2c,3a,4b,5a,5c,6a). 
Hermed må elever, der har fulgt undervisningen have en fair chance for at bestå. Samtidig indeholder 
sættet spørgsmål som adskiller eleverne, hvilket jeg også mener er godt.” 
 
”Et rigtig godt sæt, med varierede opgaver, der kommer fint omkring kompetencerne.” 
 
”Mange opgaver der blot var indsættelse store dele B-niveau.” 
 
”Andelen af forberedelsesmaterialet er ikke stort.” 
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”Jeg manglede flere og lidt sværere opgaver i forbindelse med funktioner, hvor eleverne skulle finde 
andet, end skæring med akserne, eller areal og volumenberegning.”  
 
”Spørgsmålene i opgave 3 hænger for meget sammen. Fejl i beregningen i spørgsmål 1 vil uvægerlig 
give fejl i de 2 andre spørgsmål.” 
 
”Spændende nytænkning i opgave 2b. Her testes forståelsen frem for den mere rutinemæssige 
opgaveløsning. Flere af den type spørgsmål.” 
 
”Der skal være mere plads på bilaget. Det har været svært for eleverne at få plads til at lave en god 
besvarelse. Samtidig sendes et signal til den svagere elev om at det er nok at skrive en linje, og det er 
ikke altid tilfældet. 
 
”Opgave 3c afslører at for mange elever ikke kan fortolke hældningskoefficienten. Chokerende – men 
samtidig godt, at der er en opgave som tjekker den grundlæggende forståelse. ” 
 
”Det er tankvækkende, at opgave 3 næsten er folkeskolestof; og at så mange elever ikke kan behandle 
modellen ordentligt. Det sidste viser vel, at opgaveudvalget har gjort ret i for en gangs skyld at benytte 
en lineær model.” 
 
”Måske skal antallet af delopgaver genvurderes – antallet af opgaver bør ikke være årsagen til 
manglende forklaringer, eller at de der laver gode forklaringer ikke kan nå at lave opgaverne - eller at 
det kræver direkte indskrivning i mathcad el.lign – hjælpemiddelskompetencer bliver så den der får en 
relativ stor vægt - ikke en harmonisk blomst. Ved accept af div CAS-værktøjer til indskrivning, 
undermineres symbol- og formalisme kompetencer – derfor den ikke klare placering af kryds i 
skemaet.” 
 
”Bør oveveje om alle skal have adgang til sættet elektronisk. Nogle bruger lang tid på at skitsere det 
dem der har IT rygsæk får foræret.” 
 
”At modellering er begrænset til "tryk på et par knapper på computeren" er skuffende. Det er fint som 
element (også at eleverne indirekte skal tage stilling til modellens begrænsninger), men det er ikke nok, 
når det skulle være et af vores profilområder. Jeg savner fx en optimeringsopgave hvor eleverne selv 
skal opstille model/funktionsudtryk (tankegang/ræsonnement/problembehandling)” 
 
 
 
Censorerne blev bedt om at kommentere såvel positive sider som typiske fejl og mangler ved elevernes 
besvarelser. Mange kommentarer går igen: 
  
Om de positive sider: 
 
”Mange elever gør sig umage for at forklare hvad de gør, men mange kunne have nøjes med få ord OG 
en skitse. Gode til at benytte CAS-værktøjernes regnefunktioner. Mange præsenterer deres resultat i en 
konkluderende sætning.” 
 
”Flere skriver svar med begrundelser/kommentarer” 
 
”Mange elever viser efterhånden at de er blevet godt trænet i hvordan man præsenterer en løsning der 
skal ikke søges så meget i besvarelsen for at finde løsningen)” 
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”Forbavsende mange elever var gode til at løse rigtig de opgaver, som var knyttet til 
forberedelsesmateriale.” 
 
”En hel del brugte lineær interpolation og Simpsons metode til at løse andre opgaver med.” 
 
”Jeg har set rigtige mange måder at løse opgaven med omdrejningslegemet. Jeg elsker sådanne 
opgaver.” 
 
”Jeg syntes at rigtig mange er gode til kort at forklare hvordan de vil løse opgaven, men de fører ikke 
argumenterne helt til ende – fx opgave 4 hvor de ikke argumenterer for hvorfor de kan gøre det de gør. 
Retvinklet, vinkelhalveringslinie mm.” 
 
”Selv faglig svage finde forskellige opgaver de kan regne på” 
 
 
Om typiske fejl eller mangler: 
 
Generelt:  
Formler skrives ikke op. 
ALT for meget CAS (Maple)sprog styrer opgavebesvarelsen. 
Udnyttelse af CAS værktøjer uden forklaring/dokumentation. 
Næsten ingen laver skitser (trekanten) eller tegner grafer, som kan understøtte deres forklaringer.  
Det virker som om der går megen matematisk tankegang tabt i CAS. 
Enheder er altid en mangelvare 
Manglende vurdering af resultater 
Brugen af matematiske notationer. 
Generelt mangler opgaverne forklarende tekst 
Utrolig mange simple tastefejl: fortegn, parenteser sat forkert mv.  
Elever regner ofte videre med egne afrundede værdier, og afrundingerne påvirker resultatet. Dette er 
særlig slemt i opgave 4. 
Ingen overvejelser omkring antal betydende cifre i facit. 
 
Og her er kommentarer til de enkelte opgaver: 
 
Opgave 1: 
Det volder generelt problemer at håndtere de mange forskellige vektorer og punkter i opgaven uden 
sammenblanding. Mange, som skriver ind i tekstbehandling og kun anvender CAS til udregninger, laver 
tastefejl i vektorerne. Eleverne skriver punkter op som vektorkoordinater 

a) Glemmer fortegn 
 

b) I forbindelse med udregning af længden af retningsvektoren for linjen m mangler der typisk 
parentes omkring de negative koordinater. Noget så basalt som at bestemme et afstanden fra 
punkt til linje volder problemer (nogle fejl skyldes dog valg af forkerte punkter) og så det basale 
i at beregne et krydsprodukt. For få elever anvender IT værktøjet til at undgå regnefejl i 
vektorprodukt mv. Nogle bruger punktet fra linjen og andre igen bruger prikprodukt i stedet 
for krydsprodukt 
 

c) Vinkel mellem m og n, mange har lavet prikprodukt af punkterne på linjerne i stedet for 
retningsvektoren. Den spidse vinkel findes ikke. En del der indser det, forsøger forgæves at 
finde en forklaring eller ændre på fortegnet af skalarproduktet uden forklaring 
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Opgave 2 
a) En del elever viser at punktet P ligger på grafen for f, men ikke at punktet er skæringspunkt med 

x-aksen. Får ikke forklaret hvad de gør og glemmer at konkludere 
 

b) Er forbløffende vanskelig for mange elever. Meget få ser anvendelsen af regneregler herunder 
kæderegel. Vanskeligheder med at udtrykke hvad der trinvis sker. 
 

c) Gode kommunikative figurer mangler. Bytter rundt på l(x) og f(x). 
 

d) Forkert funktions anvendes ved numerisk integration af kurvelængde. Her regnes typisk ”arealet 
under grafen for f” i stedet for kurvelængden. Desuden er der rigtig mange der ikke 
forholder/vurderer deres resultater. Fx burde man da undre sig over at kurvelængden er under 
1 når der bestemmes i intervallet fra 0 til 2! 

 
Opgave 3 

a) Punkterne plottes ikke, men fremkommer som forbundne linjestykker. Dårligt zoom, hvor 
punkterne ligger oven i hinanden. Eleverne kan ikke indtaste måledata i et koordinatsystem, de 
forbinder punkterne med rette linjer. De har heller ingen benævnelser på akserne. 
 

b) Afslører typisk manglende forståelse for regression. Regression benyttes ikke. Få elever har 
brugt lineær regression, til at bestemme a og b, de fleste regner ud fra to punkter. Mange gør 
ikke brug af div. programmers ’tendenslinje’-funktion. Flere bruger lineær interpolation. 
 

c) En del har ikke en naturlig måde at fortolke funktionsforskriften i opgave 3 på, særligt ved sp. 
C. Får de ikke forklaret at man får svaret ud fra linjens hældning. Rigtig mange regner 
hældningen ud ved at tage to punkter fra datasættet og regne på dem. 
 

d) Da der spørges om en prognose, så mener jeg at den gode besvarelse bør perspektiver/vurder 
resultatet. Få gør dette. Nogle få har problemer, da de ikke har fået en forskrift i 3b. 

 
Opgave 4 
Mange elever kommunikerer dårligt deres tankegang, selv om opgaven løses korrekt. Figurer er en 
mangelvare. Kun få laver overskuelige skitser til opgave 4. En del får dog skrevet sig fornuftigt ud af 
det, fordi af der var mange punkter at henvise til på figuren i opgaven 

a) Ca. halvdelen af eleverne skriver 𝑎! + 𝑏! = 𝑐! i stedet for at anvende symboler fra figuren, og 
de bestemmer så c i spørgsmål a, hvorefter de omdøber den til 𝑂𝐴  efter de har fundet den 
som c. 
 

b) Glemmer at math-cad og maple regner i radianer. Glemmer at gange med 2. Manglende 
argumentation for at vinklen skal dobles op. Mangler begrundelse for hvorfor linjen AO 
halverer vinklen A. Rigtig mange af eleverne regner videre med den afrundede værdi fra 
spørgsmål a. 
 

c)  Samme problematik med radianer i stedet for grader 
 
Opgave 5 
Meget få elever kontrollerer resultatet. 

a) Usædvanlig mange elever får skrevet   f x( ) = − 32,52 − x2 +12,5 , og denne fejl går igennem 

hele opgaven. En del elever løser ligningen   f x( ) = 0 for at finde skæring med y-aksen. 
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b) Rotation om den forkerte akse. Sætter forkerte grænser ind. Glemmer at gange med x. Mange 
får et negativt volumen, men undlader at kommentere dette. De bytter bare om på grænserne 
eller tager den numeriske værdi uden at forklare hvorfor. 

 
c) Uredigeret copy/ paste (fra elevens egen besvarelse i forberedelsessættet). Funktionsudtrykkene 

bliver ikke reduceret. Få laver plot sammen med oprindelig funktion. Ellers oplagt. Sjuskeri ved 
indsættelse af punkter, typisk forkerte fortegn! 

 
Opgave 6 

a) Glemmer enheden. Forklarer ikke hvad det er de gør. Nogle skriver bare at det er 0.95 (evt med 
enhed) 

 
b) Manglende forståelse for sammenhæng mellem retning og hastighed og dermed 

differentialkvotient. Mange inddrager ikke differentialregning ifm. beregning af hældningen. 
 

c) Rigtig mange argumenterer ikke korrekt i denne opgave. Under 50 % får den rigtig. Nogle 
tegner sig frem og kan se at de to funktioner skærer hinanden, derfor bliver aben ramt. 

 
 

Andre kommentarer til årets sæt 
 
”Interessant at se at mange af fejlene begås i opgaver med forholdsvis lav kompleksitet. Også elever der 
håndterer de mere komplekse opgaver udmærket.” 
 
”Der er stadig en del der skriver i hånden. Der er skoler, der anvender geogebra som ”aflæsnings-
værktøj”. Utroligt at regression er ukendt begreb for eleverne (Hele klasser bruger det slet ikke). Jeg har 
set bedre argumentation/dokumentation i år.” 
 
”Ser ud som om flere elever i CAS værktøj havde skabelon til at bestemme Lagrange polynomierne/og 
det interpolerende polynomium, så for disse elever gik opgaven blot ud på at åbne skabelon indtaste 3 
punkter. Det var tydeligt ved elever, der nærmest ikke fik point andre steder. 
Meget få vurderer størrelse af arealet i 2c, ingen undrer sig hvis de får et areal større end 2. 
I opgave 2a går mange ud fra at det vides at x = 2.  
Relativ mange elever ser ikke ud til at vide at der skal forklaringer med – bedømmelseskriterier side 1 er 
forbigået dem. 
Eleverne er ikke ligestillet ved indskrivning, da nogle skoler lægger opgaven op på intranettet, så 
eleverne blot kan klippe opgavetekst og figur. Andre må selv skrive og tegne – så endnu en opfordring 
til at få opgave både på papir og elektronisk.” 
 
”Opgave 6 c kan besvares på mange måder, og jeg har set mange veldokumenterede svar, men der var 
også svaret: 
                                       ”Nej”        – kort og klar tale uden yderligere begundelse 
eller denne 
                                       ”Nej, det gør den ikke da vinden tager fat i pilen”  ” 
 
”Skolerne bør sikre sig, at der er sidenumre på besvarelserne, det bør samtidig fremgå, hvor mange 
sider der i alt er afleveret. Det er problematisk når der hverken er det ene eller det andet. 
Det er et problematisk, at der er problemer med at få printet matematiske formler og grafer.” 
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Evaluering af årets projektprøve på B-niveau 
Efter der er indført udtræk af Matematik B, har der ikke været så mange elever til prøve. I år var det ca. 
320 elever. Karakterstatistikken kommer først sidst på efteråret, men her kan man læse censorernes 
kommentarer: 
 
 

Kommentarer til udformningen af projektoplægget  
 
Der var generelt stor tilfredshed med projektet, dog med kommentarer om at der manglede opgaver 
med vilkårlige trekanter. Her er et udpluk af kommentarerne: 
 
”Generelt et godt relevant projekt, der kommer rundt om en hel række discipliner og mulighed for at 
demonstrere opnåede kompetencer i matematik. Der er flere steder flere løsningsmetoder, så eleven har 
mulighed for at demonstrere forskellige kompetencer. Argumentationen for valgt metode synes dog 
ikke at slå lige godt igennem for alle eleverne.” 
 
”Et godt sæt” 
 
”Vi var alle enige om at det var et rigtig godt projektoplæg!” 
 
”Positivt i år at der ikke er en meget stor opgave i trigonometri, som jeg tidligere har set sat en stopper 
for elevernes fremdrift i besvarelsen.” 
 
”Generelt dækkede projektet fint pensum, herunder kompetencer. Eventuel mangel var vilkårlige 
trekanter.” 
 
”Glimrende projektoplæg. Rigtig god brug at it, men jeg savnede lidt film/animationer. Til gengæld var 
der for meget ens trigonometri, der blev reduceret til retvinklede trekanter, som kunne puttes direkte 
ind i et program og vupti kom resultatet med mellemregninger MEN med A, B, C og a, b og c som 
symboler for alt...” 
 
”Eleverne følte ikke at det var en umulig opgave, samtidig med at det endte med besvarelse på alle 
niveauer. Fungerede også godt til mundtlige del, hvor der var mange forskellige emner og kompetencer, 
der kunne inddrages.” 
 

Kommentarer til elevernes arbejde med projektet (hvad siger 
eksamaminator?) 
 
En del censorer oplevede at mange projektopgaver var ret ens og det viste sig ved eksaminationen, at 
eleverne ikke altid helt vidste hvad det var det havde lavet. Derfor vil det være ønskeligt, at eleverne i 
starten af opgaven skriver deres fødselsdato og de fundne/beregnede værdier. Her kommer et udpluk 
af kommentarerne: 
 
”Eksaminator mente ikke at elever kunne dømmes for plagiat uanset hvad, for de må jo gerne arbejde 
sammen. Han var dog klar over at besvarelserne var for ens.” 
 
”Der var problemer med for meget "samarbejde", hvor besvarelserne var meget ens. Ligeledes brugte 
eleverne samme "fødselsdato". Det bør være et krav at de angiver deres fødselsdag og de tal, der er 
kommet ud af generatoren. 
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Læreren havde sagt at man jo kunne bruge 3 ligninger med 3 ubekendte, så INGEN havde lavet 
regression.” 
 
”Underviseren på holdet fortalte, at han havde søgt meget at være i vejlederrollen i forbindelse med 
eksamensprojektet, men at det var svært for eleverne med deres holdning at arbejde så selvstændigt. De 
havde dog anvendt tiden til projektet.” 
 
”Eleverne sylter opgave 2, og de fleste besvarelser er direkte pinlige. Fleste har bare lavet en havelåge 
der minder om et trapez, hvis opgave 2 overhovedet er lavet.” 
 

Positive træk ved besvarelserne 
 
”Jeg synes ikke at kunne fremhæve specielle positive træk. Her var holdet for spredt.” 
 
”Besvarelserne af opgave 2 var meget forskellige” 
 
”Kommer godt omkring de forskellige emner og får demonstreret bredden i deres matematiske 
kundskaber” 
 
”Gode forklaringer og mange forskellige løsningsmetoder. Fine illustrationer” 
 
”Der var flere forskellige løsnings metoder til flere af opgaverne” 
 

Typiske fejl og mangler ved besvarelserne 
 
Det går igen at der i mange af besvarelserne manglede enheder, skitser, argumentationer og vurderinger. 
Desuden var opgaver 2 ofte meget ringe besvaret. 
 
”Argumentation (i specielt spørgsmål l) hvor meget skal males synes at mangle omsætning mellem 
praktik og teoretisk matematik.” 
  
”spørgsmål e) synes at volde problemer. Enten blev det beregnet som ’et cirkelareal – arealet af et 
rektangel’ eller som et cirkelafsnit eller som et cirkeludsnit.”  
 
”Misforståelser i pyramideoverfladeopgaven” 
 
”Mange besvarelser manglede helt skitser. ” 
 
”Mange besvarelser manglede helt opgave 2.” 
 
”Specielt opg. 2 var, for de elever jeg var censor for, meget tynde (mange på blot 1 side og med ren 
folkeskole matematik) - måske bør eleverne have lidt tydeligere krav om, at den opgave bør have et 
omfang på mindst 1/4 af opg. 1 eller lignende, så man tydeliggør overfor eleverne, at der forventes at 
de sætter substans på (jeg ved godt at det ikke er lighedstegn mellem antal sider og substans).” 
 
”Opgaven med areal bestemmelse af hegnet og skiltet var for tænkt for nogle elever – ”vi køber da bare 
noget maling” – ”den lille cirkelafsnit kræver så lidt maling at det ikke kan betale sig at regne på det”.  
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Opgaven med ”passende antal” punkter var  svær for en del elever at forholde sig til/ mange overså at 
der her skulle begrundelse for antal med.” 
 
”Har ikke bemærket typiske fejl udover tynde besvarelser af opgave 2.” 
 
”Laver ikke regression ved lågen, da det var meget nemmere bare at aflæse tre punkter og lave tre 
ligninger...” 
 
 
 

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 2011.  
 
Kommentarer sendes til fagkonsulenten, Marit.Schou@uvm.dk, der videregiver dem til 
opgavekommissionen. 
 


