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Avu: Generel rettevejledning til faget Matematik  
Vurdering og pointtildeling ved den skriftlige prøve efter D sker efter 

følgende retningslinjer:  

1. I besvarelsen af spørgsmålene bør der indgå en beskrivelse af 

løsningsmetoden. Denne kan bestå af en forklarende tekst, et al-

gebraisk udtryk (regneudtryk), en tegning m.v. Der kræves dog 

ikke beskrivelse af løsningsmetode i tilfælde, hvor resultatet 

umiddelbart er fremkommet ved en simpel figurbetragtning, ved 

fremstilling af et diagram eller en konstruktion, ved aflæsning af 

en tabel, graf o.l.  

2. Afhængigt af spørgsmålets karakter tildeles besvarelser med rigti-

ge resultater angivet uden tekst, mellemregninger eller illustratio-

ner kun en lille del af spørgsmålets maksimale pointtal. 

3. En besvarelse, hvori de rigtige data fra opgavehæftet indgår, til-

deles point.  

4. Resultater skal om muligt angives med benævnelser. Derimod 

kræves der ikke benævnelser i regneudtryk. 

5. Et resultat, der angives med alt for mange decimaler i forhold til 

antallet af betydende cifre i de tal, der indgår i beregningerne, vil 

normalt ikke kunne give fuldt pointtal.   

6. Der tildeles fuldt pointtal til en besvarelse, hvor en kursist på 

grundlag af opgaveformuleringen kan finde facit og derefter be-

grunde, at dette facit er løsningen.  

7. Selv om der er fejl eller forkerte følgeslutninger i besvarelsen af 

et spørgsmål, skal der tildeles fuldt pointtal til den øvrige del af 

besvarelsen, såfremt disse spørgsmål ikke har ændret karakter og 

i øvrigt er løst rigtigt.  

8. En besvarelse, hvori der forekommer elementære fejl som regne-

fejl, skrivefejl, tastefejl o.l., fratrækkes ganske få point ud fra en 

vurdering af fejlens betydning for løsningen af det pågældende 

spørgsmål.  

9. Der skelnes mellem elementære tastefejl og manglende overhol-

delse af regnehierarkiet. Der kan fratrækkes flest point ved reg-

nehierarkifejl.  

10. Det er ikke alle fejltyper, der nødvendigvis skal trækkes point fra, 

hver gang de optræder. Eksempler på disse fejltyper kan være for 

mange decimaler, forkert afrunding, forkert brug af benævnelser 

og lignende. 

11. Ved tegning af figurer og kurver, aflæsning af grafer, målinger o.l. 

accepteres en mindre unøjagtighed.  

12. Hvis en opgave består i at vælge mellem få beskrevne valgmulig-

heder tildeles der kun point, hvis valget er begrundet.  
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13. Hvor et spørgsmål lægger op til løsning enten ved aflæsning af 

kurve/graf/diagram, traditionel beregning eller beregning ved 

hjælp af it sidestilles disse løsningsmåder. 

14. Hvis der i et spørgsmål er krævet brug af regneark, tildeles der 

kun fuldt pointtal, hvis regnearket er benyttet hensigtsmæssigt.  

15. Et dynamisk geometriprogram må benyttes til beregning af fx 

længde, areal og vinkel-størrelser uden yderligere begrundelser. 

16. Et CAS-værktøj må benyttes til alle typer beregninger. For opnå-

else af fuldt pointtal skal det af besvarelsen fremgå, hvordan 

CAS-værktøj er anvendt (fx med et skærmklip).  

17. Besvarelser, der består i en vurdering af en given sammenhæng, 

tildeles et pointtal, der afspejler i hvilken grad informationer og 

eventuelle beregninger er udnyttet.  

18. Et spørgsmål, der er delvist løst, tildeles point på grundlag af et 

skøn over de rigtige løsningselementer.  

19. I bedømmelsen indgår opgavebesvarelsens kommunikationsvær-

di inkl. korrekt brug af symboler.  

20. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af, 

i hvilken grad præstationen opfylder niveauets mål.  
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