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Forord 
 
Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A ved højere teknisk eksamen, sommeren 
2013. Der var i år to forskellige matematik A prøver, idet nogle få elever skulle til prøve på gammel 
ordning. Det drejer sig dog om så få elever, at resultaterne for disse ikke er medtaget her.  
 
 
Årets evaluering er baseret på censorernes kommentarer. 
 
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 
 
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 
Ved bedømmelsen af elevbesvarelserne tages udgangspunkt i nedenstående tekst fra opgavesættet: 
 
I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på, om tankegangen klart fremgår, herunder om der i besvarelsen 
af den enkelte opgave er: 
− en forbindende tekst, der giver en klar begrundelse for valget af den anvendte løsningsmetode samt 

en afrunding af hvert spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et  klart sprog og med 
brug af korrekt matematisk notation  

− dokumentation af beregninger ved brug af it-værktøjer og/eller mellemregninger samt  forklarende 
tekst  

− benyttet figurer og illustrationer med tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer.  
 
Det er vigtigt at man løbende i undervisningen og ved skriftlige afleveringer træner ovenstående krav til 
en besvarelse. Under den afsluttende prøve er eleverne under pres, så det er ikke her, de skal udsættes 
for kravene for første gang. 
 
Begrundelsen for den anvendte løsningsmetode bør være en kort og præcis angivelse af den 
matematiske begrundelse for hvorfor man udfører nogle bestemte beregninger. Ved bestemmelse af et 
maksimum kan man fx skrive: nu findes nulpunktet for den afledede funktion, for at finde de punkter, hvor der er 
vandret tangent. Derefter undersøges det, om det er et maksimum ved at indsætte værdier på hver side af nulpunktet. Skal 
man bestemme vinklen mellem to planer, kan man fx skrive: for at finde vinklem mellem de to planer, kan 
man i stedet finde vinklen mellem deres normalvektorer.  
Løsningen behøver ikke angives med to streger under resultatet. Her vil det ofte være mere læseværdigt 
at skrive en konklusion, hvor resultatet fremgår (passende afrundet og hvis relevant med den korrekte 
enhed). 
 
Korrekt matematisk notation og symbolbrug volder en del besvær. Nogle 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. 
En del elever bruger stadig betegnelsen, at ”solve” 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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Dokumentationen af beregninger ved brug af it-værktøjer skaber ikke længere de store diskussioner 
på censormødet, og der kommer heller ikke mange henvendelser fra undervisere rundt om på skolerne. 
Skønt det naturligvis er helt i overensstemmelse med reglerne at dokumentere sine resultater vha. 
udførlige mellemregninger, må man sige, at det er de færreste elever, som har tid til at gøre det ved en 
eksamen. Vi ser desværre hvert år klasser, der stort set ikke bruger CAS, og som klarer sig meget dårligt, 
fordi de kun får lavet de første 2-3 opgaver (som til gengæld ofte laves meget flot og grundigt).  
 
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. 
 
Sættets opgave 3 var konstrueret sådan, at man naturligt blev ledt til at benytte forberedelsesmaterialet 
og løsningen til normalligningerne for at løse opgave c) og d). Kunne man imidlertid ikke det, var der 
stadig mulighed for at løse opgaven vha. matematikprogrammets regressionsværktøj. Som nævnt 
tidligere år 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 bestemme konstanterne a og b ved at løse et ligningssystem, skal det ske ud fra 2 punkter, der er 
aflæst på ”den bedste rette linje” gennem de angivne måledata. 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, 
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. Det skal derfor 
pointeres, 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…”, 
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”nu løses ligningssystemet…”, ”funktionsudtrykket differentieres og man finder nulpunkt for den 
afledede funktion…” osv.)   
 
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.  
 
Illustrationer og figurer er der desværre stadig meget langt imellem. I årets sæt var det særlig  
hjælpetegninger i opgave 1 d) og e), der manglede. Sådanne skitser, som understøtter tekst og 
beregninger og viser de benyttede navne, bør være en helt naturlig ting ved geometriske opgaver og 
trigonometriske ligninger. Dette skal der i høj grad fokuseres på i undervisningen. Det er fuldt lovligt - 
og ofte en rigtig god idé - at tilføje disse hjælpetegninger med blyant.  
 

 

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 32 - 41 39 - 56 54 - 76 74 - 91 89 - 100 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

 

Årets prøve i tal 
 
I alt 2825 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 54 429 271 513 836 454 268 2825 
frekvens (%) 1,9 15,2 9,6 18,2 29,6 16,1 9,5 100 
kum. frekv. (%) 1,9 17,1 26,7 44,9 74,5 90,6 100 100 
Frekvens (%) 
af beståede - - 11,6 21,9 35,7 19,4 11,4 100 
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Grafisk ser resultaterne således ud: 
 

 
Frekvensfordeling af alle elever 
 
 
Ser man på fordelingen for de beståede, bliver resultatet: 
 

 
Frekvensfordeling af de beståede elever. 
 
 
Sammenfatning af den totale population: 
Gennemsnit  5,68 
  
1. kvartil  2,65 
Median   6,02 
3. kvartil  8,59 
Andelen af elever der fik under 02 var 17,1 % 
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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 2200 elever, der har haft faget i en studieretning er tallene: 
Gennemsnit:  5,83 
1. kvartil  3,00 
Median   6,15 
3. kvartil  8,70 
Andelen af elever, der fik under 02: 15,7 % 
 
Mens tallene for 611 elever, der har haft matematik som et valgfag er: 
Gennemsnit  5,07 
1. kvartil  1,45 
Median   5,42 
3. kvartil  8,20 
Andelen af elever, der fik under 02: 22,6 % 
 
Nogle skoler 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.  
 
Konklusion: 
Gennemsnittet på 5,68 er et fald i forhold til sidste års resultat på 6,03. 
Desværre er antallet af elever, der ikke bestod prøven, også steget i forhold til 2012. Dette gør sig især 
gældende på valgholdene.  
Det lidt lavere resultat i år kan skyldes, at differentialligninger atter er kommet med i kernestoffet, og at 
der derfor kan have været en vis usikkerhed i forbindelse med emnet. For at afhjælpe det problem, at 
man ikke kan finde gamle eksamensopgaver om differentialligninger, som kan trænes med eleverne, på 
samme måde som man gør det med de øvrige emner, er der i vejledningen for Matematik A vist 
forskellige typer opgaver, der svarer til kernestoffets beskrivelse.  
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. 
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Vurdering af opgavesættet 
 
Censorerne blev bedt om at svare på nedenstående spørgsmål. 31 censorer ud af 41 har svaret. Tallene 
viser den samlede vurdering. 
 

Forberedelsesmaterialet 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 1  
 passende 30 
 for lavt 0  
 
Hvordan vurderer du materialets omfang 
 
 for stort 4  
 passende 27  
 for lille 0  
 
Hvordan vurderer du forholdet mellem teori, eksempler og opgaver 
 
 fin 8  
 ok 22 
 uhensigstmæssigt 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 12  
 ok 15 
 ringe 4  
 
Helhedsvurdering 
 
 fin 7  
 ok 23 
 ringe 1  

 

Kommentarer til forberedelsesmaterialet 
Der er igen i år overvejende tilfredshed med forberedelsesmaterialet. Mange fandt emnet godt og 
relevant. Dog var enkelte censorer lidt kritiske til at eleverne skulle forholde sig til to nye emner på en 
gang.  
Nedenfor ses nogle af de mange gode kommentarer. Der lægges ud med de mere kritiske og sluttes af 
med de positive: 
 
”Det faglige niveau var måske lige i overkanten med to nye begreber (som ”arbejder” godt sammen)” 
 
”Det kunne være lidt mere om bestemmelse af saddelpunkt eller et eksempel mere” 
 
”Det virkede nemmere på mig end de foregående år, men det syntes eleverne ikke” 
 
”Der er fine muligheder for at stille spørgsmål til den mundtlige eksamen også” 
 
”Jeg synes emnet var glimrende og passende til eleverne.” 
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”Flot materiale” 
 
”Dejligt at materialet er så fint anvendeligt til brug i undervisningen.” 
 
 

Kommentarer til elevernes arbejde med forberedelsesmaterialet inden prøven 
Som det ses af de nedenstående udvalgte kommentarer, er der meget forskel på elevernes arbejde med 
forberedelsesmaterialet. Det vil altid være sådan, at nogle finder 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 igen 
og igen skal træne eleverne i at tilegne sig stof - også teori - på egen hånd bl.a. gennem læsning af 
tekster som lærebøger, artikler og forberedelsesmaterialer! 
 
”Flere af de dygtigste elever var færdige eller næsten færdige efter 1. dag. Det synes jeg er fint - så er der 
også rigeligt med tid til dem der ikke er helt så stærke.” 
 
”Alle mine elever har arbejdet koncentreret med sættet begge dage.” 
 
”De svage elever når ikke igennem, for gennemsnitseleven og den stærke elev, var omfanget passende.” 
 
”Eleverne var ikke vedholdende nok til at gå hele vejen.” 
 
”Der er meget tekst og kun få opgaver i den første halvdel af sættet. Det betød at de svagere elever 
brugte lang tid før de rigtigt var i gang med materialet.” 
 
”De synes at det var abstrakt, kunne ikke helt se sammenhænge.” 
 
”Mine elever synes det var interessant og spurgt om det var sådan at computeren gjorde, når de 
trykkede på knappen. Da jeg svarede ja, så synes de det var endnu mere interessant.” 
”Jeg havde kun ½ deltagelse, hvilket jeg synes er overraskende lavt” 
 
”Ærgerligt, at den sidste opgave var så betydningsfuld.” 
 
 

5-timersprøven 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 2 
 passende 23  
 for lavt 6  
 
Hvordan vurderer du opgavens omfang 
 
 for stort 3 
 passende 26   
 for lille 2  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 14 
 ok 16  
 ringe 0  
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Hvordan vurderer du alsidigheden (dele af kernestoffet, der 
 berøres) 
 
 fin 7  
 ok 16  
 ringe 7  
 
Hvordan vurderer du sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet  
og 5-timersprøven 
 
 fin 19  
 ok 11  
 ringe 0  
 
Angiv din helhedsvurdering af sættet 
 
 fin 7  
 ok 18 
 ringe 4  
 
Censorerne var stor set enige om, at det var et udmærket sæt, og især var der tilfredshed med 
sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet og 5-timersprøven. Dog kan man på kommentarerne 
se, at en del censorer savner opgaver indenfor især integral- og differentialregning. 
 
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, at de havde opnået disse 
kompetencer.  
 
 Fin OK Ringe 
Tankegang 14 14 3 
Ræsonnement 16 13 l 
Problembehandling 16 11 3 
Modellering 12 15 2 
Repræsentation 10 19 1 
Symbol- og formalisme 17 12 l 
Hjælpemiddel 25 5 0 
Kommunikation 15 15 0 
 
Opgavekommissionen har ved udfærdigelse af prøven været meget opmærksom på, at alle kompetencer 
er repræsenteret. Nogle kompetencer – især tankegangs- og modelleringskompetencen kan være 
vanskelig at teste ved den skriftlige prøve. Det er da også disse kompetence, censorerne har sværest ved 
at finde i årets prøve. Til gengæld er der gode muligheder for at teste netop disse kompetencer ved den 
mundtlige prøve.   
 

Kommentarer til sættet 
Generelt var censorerne tilfredse med sættet. Mange censorer har dog manglet opgaver i integralregning 
og optimering. Det er desværre begrænset med antallet af opgaver, og da der skulle være plads til både 
forberedelsesmaterialet og differentialligninger, var der andre emner, som må vente til en anden gang. 
Det nye emne differentialligninger voldte eleverne store problemer. Her skal man være opmærksom på, 
at det IKKE er en del af kernestoffet, at eleverne skal kunne løse differentialligningerne, men de skal 
forstå, hvad en differentialligning er, og hvad den kan beskrive. Derudover skal elevere kunne eftervise 
en given løsning ved indsættelse, kunne forstå og tegne linjeelementer og løsningskurver samt opstille 
differentialligninger ud fra en sproglig beskrivelse. I vejledningen for matematik kan man finde nogle 
udvalgte opgaver, som viser hvilke typer af opgaver det forventes at eleverne skal kunne besvare. Her er 
bl.a. vist en opgave om linjeelementer, som svarer til den opgave, der var i eksamenssættet.  
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”Det var et godt sæt. Dog med en bemærkning til opgave 4, hvor det første spørgsmål krævede at man 
havde en god forståelse for differentialligninger. Desuden havde opgaven den svaghed at kunne man 
ikke løse det første spørgsmål, kunne man ikke lave de 2 efterfølgende.” 
 
”Jeg mener de to opgaver i forberedelsesmaterialet fra i år var lidt for rutineprægede.” 
 
”Jeg er ikke så vild med opgave 1e, da jeg synes den er alt for omstændig og der er alt for mange 
muligheder for at begå små dumme fejl.” 
 
”1e’s kobling til opgave 5 er ganske genial.” 
 
”Jeg synes, at sættet kommer rundt om alle kompetencer. Dog får ”hjælpemiddelkompetencen” nok en 
rimelig stor betydning.” 
 
”Overraskende, at der ikke var plads til ”ren” differentialregning (optimering) og integralregning. 
Havde nok fortrukket en af delene frem for opgave 6.” 
 
”Det har overrasket mig, hvor svært eleverne havde ved opgave 3a, 3b og 4.” 
 
”Opgave 3 og 4 i sammenhæng synes jeg var særlig heldig. Differentialligningsopgaven kunne faktisk 
løses uden at kende den logistiske formel, men ved at løse opgaven og tænke sig om.” 
 
”Er der behov for at vægtningen af ”vektorer i rummet” skal være så stor i forhold til emner som 
funktionsanalyse, differentialregning og integralregning.” 
 
”Forberedelsesmaterialet fylder måske lidt for meget.”  
 
”Som altid indeholdt sættet opgaver, som kan løses på mange måder. Jeg synes det er herligt. Specielt 
når en elev kreativt løser en opgave på en måde, man ikke selv havde overvejet.” 
 
”Også dejligt at en udlednings/ræsonnements opgave er ved at være fast del af sættet.” 
 
”Måske er linjeelementer for lille et hjørne af kernestoffet til at stille opgaver i.” 
 
 
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: 
”Der er mange gode besvarelser til opgave 5. I det hele taget er der mange flere elever end tidligere der 
skriver forklaringer og forbindende tekst til deres løsninger.” 
 
”Opgaverne, som var tilknyttet forberedelsesmaterialet, kunne de fleste elever løse korrekt eller med 
mindre fejl.” 
 
”Mange er gode til at redegøre for, hvad det er, de laver, så CAS-værktøjet ikke ”kommer til at stå for 
fortolkningen.”” 
 
”Mange har en god sikkerhed i deres CAS-værktøj mht. løsninger (men IKKE mht. det grafiske)” 
 
”Antallet af håndskrevne afleveringer er faldet.” 
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”En del kommer, på trods af problemer med 3a og 3b, godt igennem opgave 3c og 3d.” 
 
”De fleste elever kom godt i gang, da de har godt styr på rumgeometri.” 
 
”I opgave 1d viser elever, at de behersker flere metoder.” 
 
”Mange formår at bruge opgivne værdier i opgave 3, selvom de har løst normalligningerne forkert eller 
ikke løst dem.” 
 
 
Om typiske fejl eller mangler: 
 
Generelt:  
Problemer med at få CAS-værktøjet til at gøre som man vil have det til. 
Sjusk ved indtastning i CAS-værktøj. 
Alt for mange angiver ikke tydeligt deres facit. 
Der savnes skitser til løsninger - særligt i opgaverne 1 og 5. 
Vurdering af resultater, særligt når resultatet slet ikke stemmer overens med virkeligheden, her tænkes 
på 3d. 
Problemer med radianer/grader i forbindelse med CAS-værktøj 
Mangler korrekt matematisk notation særligt i  forbindelse med vektorer og punkter. 
Mange forstår ikke at udnytte CAS-værktøjets muligheder for at gemme og genkalde funktioner, 
variable og konstanter. 
Det kan være svært at vurdere hvilke pakker eleverne har indlæst i Maple og hvad de pakker så kan. 
Der spildes meget tid med at skrive opgaven af. Det er ikke nødvendigt. 
 
 

Gennemgang af opgaverne 
 
Afslutningsvis kommer her en kort gennemgang af opgaverne med beskrivelse af de forventninger, 
man kan stille til en korrekt besvarelse. Bemærk at listen ikke er fuldstændig. Der sluttes af med typiske 
observationer fra elevbesvarelserne. 
 
Opgave 1: 
Generelt for vektoropgaver gælder, at løsning vha. indtegning i et geometriprogram ikke fungerer som 
tilstrækkelig dokumentation, men at det selvfølgelig giver point afhængig af den medfølgende 
forklaring. Spørgsmålene a) til c) er traditionelle opgaver om vektorer i rummet. Eleverne forventes at 
gøre rede for, hvordan de givne oplysninger benyttes. Spørgsmål d) kan løses på flere forskellige måder, 
fx ved anvendelse af længden af et krydsprodukt. Det er ikke et krav at formlen for fx krydsproduktet 
først opskrives og der derefter indsættes. Her er det i orden at benyttet programmets faciliteter til 
beregning af prik- og krydsprodukter samt vektorlængder etc. Alternativt kan man benytte alle tre 
kantlængder til at finde arealet. I e) vil man forvente, at eleverne deler modellen op i en pyramide og en 
pyramidestub, hvor grundfladearealet bestemmes, evt. ved brug af formlen fra opgave 5, og dernæst 
indsættes i de kendte formler for volumenberegning af disse figurer. 
 

a) Enkelte indsætter to punkter i parameterfremstillingen. Eleverne bestemmer ikke 
retningsvektoren. 

b) Enkelte elever opstiller parameterfremstillingen i stedet for ligningen. Nogle glemmer at sætte 
udtrykket lig 0, så man får en ligning. 

c) Ikke mange elever reflekterede over hvilken vinkel de fandt frem til. 
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d) Mange taber overblikket og får fundet et forkert areal. Der laves mange og komplicerede 
beregninger, der er næsten umulige at følge, fordi der ikke laves skitser til. En del elever overser 
at taget hælder. Kun få bruger krydsproduktet til at bestemme arealet. 
Mange springer spørgsmålet over 

e) Mange taber også overblikket her. Igen mangler der hjælpetegninger. Nogle får indsat 5 i stedet 
for 6 i formlen fra opgave 5. 
Der rigtig mange der springer opgaven helt over. 

 
Opgave 2 
I a) er det vigtigt, at koordinatsystemet er valgt med en passende visning og gerne ens inddeling af x- og 
y-aksen. Det skal tydeligt fremgå hvilken inddeling, der er på akserne. Spørgsmålene b), c) og d) er 
typiske vektorfunktionsopgaver. I b) indsættes t = 0. I c) er dokumentationen for, hvornår origo 
passeres første gang meget vigtig. Valget af matematikprogram giver forskellige typer løsninger når 
ligningssystemet x(t) = 0 og y(t) = 0 løses, og det kan være nødvendigt at argumentere (fx grafisk) for, 
hvilke af de fremkomne løsninger, der er den ønskede. Man kan også argumentere vha. symmetri for at 
de hver af de fire ens strækninger (en i hvert kvadrant) gennemløbes med samme fart, og tiden derfor 
må være 0,005/4. I d) differentieres udtrykket for at finde hastighedsvektoren, hvis længde derefter 
bestemmes, eller man indsætter i formlen for farten. 
 

a) Særligt MathCad-brugere havde svært ved at få tegnet funktionen. 
b) Enkelte Maplebrugere skriver (-0,3) 
c) Næsten alle glemmer at vise/argumentere for, at det er første gang i perioden. 
d) Eleverne glemmer at beregne længden af hastighedsvektoren. 

De glemmer enhed eller bruger m/s (uden at regne om) 
 
Opgave 3 
Spørgsmålene a) og b) og til dels c) er stort set identiske med opgave 4.5 fra forberedelsesmaterialet. 
Her kan man enten bestemmer koefficienterne til normalligningerne vha. formlerne fra materialet, og 
dernæst indsætte dem i de to normalligninger. Alternativt kan Q opstilles og differentieres med hensyn 
til henholdsvis A1 og A2. Dette giver den samme form af normalligningerne som ovenfor ved division 
med 2 og isolering af de variable på venstre side af lighedstegnet. Spørgsmål b) løses ved at benytte 
sætning 3 i forberedelsesmaterialet, hvor normalligningerne løses og den fremkomne løsning vil da være 
et minimum. I en fuldstændig løsning bør der henvises til denne sætning, for man har dokumenteret at 
Q har minimum i den bestemte løsning. I c) vil man forvente at eleven benytter A1 og A2 til at finde a 
og b, men her vil benyttelse af regression i et CAS-værktøj være en lige så god løsning. I spørgsmål d) 
forventes eleven at opskrive modellen y = b·ax, og dernæst indsætte x = 10.  
 

a) Man glemmer at tage den naturlige logaritme til y-værdien.  
b) Mange elever er i tvivl om, hvad der spørges om. 

Næsten ingen henviser til den relevante sætning fra forberedelsesmaterialet. Det er ikke noget vi 
plejer at forvente, men da emnet er helt nyt, bør eleverne fortælle, hvorfor en løsning af 
normalligningerne automatisk fører til et minimum. 

c) Får bestemt a og b ud fra forkerte værdier fra b).  
d) Hvis a og b er bestemt forkert her får man ofte meget mærkelige værdier ud, som eleverne ikke 

forholder sig til. 
 
Opgave 4 
I a) kan finde hældningen i de givne punkter ved indsættelse i differentialligningen. Det forventes 
IKKE at eleven løser differentialligningen, men hvis man gør det, og derefter indsætter de givne x-
værdier er det også en fin løsning. I b), skal eleven indtegne punkterne med tilhørende linjeelementer, 
og her kan det være svært at se forskel på hældningen i x = 10 og i x = 191. Det væsentlige er, at man 
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vurderer elevens hensigt og ikke kun præcisionen. I c) skal eleven skitsere løsningskurven, og her 
forventes det at grafen går gennem de tre punkter og har den rette hældningen jf. linjeelementerne. Har 
eleven løst differentialligningen og indtegner den korrekte funktion skal dette vurderes som lige så godt. 
 

a) Alt for mange er åbenbart ikke klar over at dy/dx giver tangenthældningen. Det skyldes måske 
at emnet stadig er helt nyt. 

b) Da a) ikke er løst, bliver det for mange umuligt at indtegne stykker af tangenten til de 3 punkter. 
De fleste elever har dog indtegnet punkterne korrekt. 

c) Utrolig mange elever tegner blot en ret linje gennem de 3 punkter. 
 

Opgave 5 
I denne forklaringsopgave er der fem trin, der skal forklares. Det er vigtigt, at man som censor tager de 
enkelte trin og vurderer om de giver en passende forklaring til beregningen. Dette kan gøres med ord 
eller ved en kombination af ord og formler samt henvisning til tegningen. 
 

Dårligt og upræcist sprog. Mange skriver, at 
  
tan(v )= cos(v )

sin(v )
  

 
Opgave 6 
En opgave i relation til forberedelsesmaterialet om funktioner af to variable. I opgave a) skal eleven 
finde de partielle afledede. Dette kan gøres enten i hånden eller ved hjælp af CAS. I opgave b) skal 
eleven løse ligningssystemet, hvor begge de partielle af afledede sættes lig 0. Har eleven haft problemer 
med at skrive det ”krøllede d”, skal det ikke trække ned. 
 

a) Mange glemmer gangetegnet mellem x og y og reflekterer ikke over, at de differentierede udtryk 
ikke indeholder begge variable. 

b) De fleste elever får lavet denne opgave, men nogle kan ikke løse to ligninger med to ubekendte. 
 
 

 

 

 

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. 
 


