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Forord 
 
Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A ved højere teknisk eksamen, sommeren 
2011.  
 
 
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 
 
Da matematik B er en projektprøve, og der gives en samlet karakter for den mundtlige og skriftlige 
præstation haves der ingen data for, hvorledes karaktererne fordeler sig. Der er i år ikke kommet 
kommentarer til projektoplægget, og derfor er denne prøve ikke indeholdt i nærværende evaluering. 

 
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 
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 UVMs hjemmeside men kan 
findes på EMUen: 
http://www.emu.dk/gym/htx/ma/uvm/fagkons/konf09/Vejledningombesvarelseafskriftligeopgaveri
matematikpaahtx.pdf 
 
Nedenstående betragtninger er stadig relevante, og de kan med fordel 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. 
 
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 
I en fuldstændig dokumentation skal relevante ligninger opstilles, eller værdien skal forklares, så eleven 
viser 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. 
 
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 særlig store problemer med modelleringsopgave, hvor en række datapunkter skulle 
beskrives vha. en potensfunktion. Det skyldes måske, at der de sidste mange år har været opgaver med 
eksponentiel regression. Mange elever ved slet ikke hvad de skal stille op her. Det er vigtigt at lærerne 
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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, 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 grafen for en funktion, 
der kun var defineret for ikke-negative tider. Alligevel indtegner forbløffende mange elever grafen i et 
interval med negative t-værdier, med det resultat at de slet ikke kan se på grafen, hvad der sker for de 
små positive t-værdier, som opgaven handler om. 
 
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 
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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. 
 

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 - 30 30 - 36 35 - 50 49 - 75 74 - 90 89 - 100 
Karakter -3 00 02 4 7 10 12 

 

Årets prøve i tal 
 
I alt 1940 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 54 356 188 324 593 295 130 1940
frekvens (%) 2,8 18,4 9,7 16,7 30,6 15,2 6,7 100
kum. frekv. (%) 2,8 21,2 30,9 47,6 79,2 93,4 100 -
Frekvens (%) 
af beståede - - 12,3 21,2 38,8 19,3 8,5 100

 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
 

 
 

6 



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 topkarakteren 12. 
 
Sammenfatning af den totale population: 
Gennemsnittet var 5,24 
Typetallet var 7 
Kvartilsættet var 1,80; 5,74 og 8,20 
Andelen af elever der fik under 02 var 21,1 % 
 
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 1288 elever, der har haft faget i en studieretning er tallene: 
Gennemsnit: 5,44 
Typetal: 7 
Kvartilsæt: 2,09; 5,97 og 8,39 
Andelen af elever, der fik under 02: 20,2 % 
 
Mens tallene for 371 elever, der har haft matematik som et valgfag er: 
Gennemsnit: 4,94 
Typetallet: 7 
Kvartilsæt: 1,57; 5,3 og 7,8 
Andelen af elever, der fik under 02: 21,8 % 
 
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.  
Såvel tallene for studieretningerne som valgfag lægger sig tæt op af resultaterne fra sidste år. 
 
 
Konklusion: 
Gennemsnittet på 5,24 er stort set uændret fra sidste år, hvor tallet var 5,29 og det er nogenlunde 
tilfredsstillende. 

7 



Det er dog stadig yderst utilfredsstillende, at mere end 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. Også opgavekommissionen vil nøje gennemgå årets resultater og inddrage denne viden i 
formuleringen af kommende opgavesæt.  
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. 
 

  

Vurdering af opgavesættet 
 
Censorerne blev bedt om at svare på nedenstående spørgsmål. 24 censorer ud af 31 har svaret. Tallene 
viser den samlede vurdering. 
 

Forberedelsesmaterialet 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 4  
 passende 20 
 for lavt 0  
 
Hvordan vurderer du materialets omfang 
 
 for stort 1  
 passende 22  
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du forholdet mellem teori, eksempler og opgaver 
 
 fin 8  
 ok 15 
 uhensigstmæssigt 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 11  
 ok 13 
 
 

ringe 0  
Helhedsvurdering 
 
 fin 7  
 ok 7 
 
 

ringe 0  
 
Kommentarer til forberedelsesmaterialet 
Der er overvejende tilfredshed med forberedelsesmaterialet, der er det første sæt, som er lavet til at 
kunne bruges ved både den skriftlige og den mundtlige prøve. Derfor er der lagt større vægt på 
ræsonnementskompetencen end ved tidligere sæt. Sættet får følgende typiske kommentarer med på 
vejen: 
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”Det var et rigtig flot forberedelsesmateriale set fra lærerside. Eleverne synes, at det var meget svært og 
noget teoretisk. Da der kom praktiske anvendelser til sidst i materialet, var de svage elever stået af.” 
 
”Forholdet mellem teori, eksempler og opgaver har jeg vurderet som ikke hensigstmæssigt Dette er primært 
med baggrund i, at eleverne ikke klarer opgave 2c)-e) til selve eksamen særlig godt – og at hæftet derfor 
tilsyneladende ikke har fungeret efter hensigten. Jeg tror eleverne har brug for mere tid før de behersker 
opgaver som 2c).” 
 
”Måske bør det historiske input nedtones lidt? og så et nemmere eksempel i starten.” 
 
”Det er ikke så læseværdigt med formler inde i tekten.” 
 
En censor bemærker at materialet, der ligger i appendiks er alt for svært for både stærke og svage 
elever. Her skal man bemærke, at der i forordet står at stoffet fra appendiks ikke indgår i den skriftlige 
prøve. Ved den mundtlige prøve kan man stille spørgsmålene så bredt, at eleverne ikke tvinges til at 
inddrage stof fra appendiks, hvis de ikke ønsker det. Stoffet er medtaget for helhedens skyld. 
 
 
Kommentarer til elevernes arbejde med forberedelsesmaterialet inden prøven 
Der var meget få kommentarer her: 
 
”Opgaveorienterede elever blev hurtigt færdige, mens elever, som søgte forståelse havde problemer med at 
nå hæftet på de to dage.” 

5-timersprøven 
 
Hvordan vurderer du det faglige niveau  
 
 for højt 2 
 passende 21  
 for lavt 1  
 
Hvordan vurderer du opgavens omfang 
 
 for stort 3 

passende 20    
 for lille 1  
 
Hvordan vurderer du læseligheden (formuleringer, billeder, grafer) 
 
 fin 14  
 ok 10  
 ringe 0  
 
Hvordan vurderer du alsidigheden (dele af kernestoffet, der 
 berøres) 
 
 fin 14  
 ok 10  
 ringe 0  
 
Hvordan vurderer du sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet  
og 5-timersprøven 
 
 fin 14  
 ok 10  
 ringe 0  
 
Angiv din helhedsvurdering af sættet 
 
 fin 12  
 ok 12 
 ringe 0  
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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! 
 
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 17 5 2
Ræsonnement 15 8 1
Problembehandling 15 9 0
Modellering 16 7 1
Repræsentation 14 10 0
Symbol- og formalisme 15 8 0
Hjælpemiddel 16 7 0
Kommunikation 18 5 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 
ensorerne. c  

 

Kommentarer til sættet 
 
Der var mange gode og konstruktive kommentarer om opgavesættet. Her kommer et lille udpluk: 
 
”Opgavesættet er måske ikke som sådan for svært, hvis man ser på de enkelte spørgsmål, men jeg mener, 
at der er en overvægt at spørgsmål, som er regnemæssigt tunge og/eller tidskrævende for eleverne at få 
idéen til. Og der er simpelthen for få opgaver, der er ”ligetil” og lette. 
Dette gør, at der dels er for mange elever, som regner for lidt – men også at der er en del elever, som godt 
nok får regnet, men som ikke dokumenterer ordentligt med fx skitser, begrundelser og formler i korrekt 
notation. Det synes jeg er en skam.” 
 
”Det var godt at eleverne i flere spørgsmål i de forskellige opgaver havde mulighed for at svare på forskellige 
måder. Personligt var jeg meget begejstret for opgavetypen som opgave 5, da den er fuldstændig fri for 
CAS-værktøjer.” 
 
”Opgave 1d er faktisk genial. Jeg har nu set 5-6-7 måder at løse den på! 
Opgave 5 var ny og tester flere kompetencer, som normalt ikke dækkes så godt, og så klarede eleverne den 
faktisk generelt godt.” 
 
”Det er uheldigt, når man som i opgave 2d skal have løst foregående spørgsmål.” 
 
”Jeg synes virkelig at sættet burde udleveres på papir SAMT i pdf-format! Så kan eleverne copy/paste 
opgaveteksten og figurerne ind i deres besvarelse, som de er vant til i hverdagen. Lidt trist at matematik 
halter efter her i forhold til en række andre fag.” 
 
Hertil kan svares, at der fra fagkonsulentens side arbejdes på sagen! Det er desværre ikke så enkelt at få 
opgaver lavet i digital form og slet ikke både i papirudgave og på CD-rom. Nogle skoler vælger selv at 
scanne opgaven ind og lægge den på en usb-nøgle til eleverne eller på anden vis distribuere en 
elektronisk version efter prøvens start. Dette er tilladt om end en smule besværligt. 
 
 
Censorerne blev bedt om at kommentere såvel positive sider som typiske fejl og mangler ved elevernes 
besvarelser. Mange kommentarer går igen: 
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Om de positive sider: 
 
”Langt de fleste er gode til at anvende deres IT-værktøjer og også til at dokumentere deres besvarelser.” 
 
”Mange elever klarer opgave 1, 4, 5 og 6 ganske godt. Dejligt at se, at eleverne klare opgaven om 
omdrejningslegemer så godt. Vektorer i rummet går også generelt godt, men mange klarer ikke 1d) og har 
svært ved at se rumligt” 
 
”Opgave 5 fungerer godt. Det er ikke svært at se hvilke elever, der har forstået, hvad det går ud på. Dog har 
jeg ikke givet nogen fuld pointtal for denne opgave, det det kniber med at skrive korrekt matematisk sprog.” 
 
”Opgave 6 er en glimrende afvekslende opgave med udgangspunkt i plangeometrien. De fleste elever har 
kendskab til cirklens ligning. CAS-kyndige elever løser den umiddelbart svære opgave 6d) let og elegant ved 
at opstille 2 ligninger med 2 ubekendte.” 
 
Om typiske fejl eller mangler: 
 
”Der mangler stadig skitser…”  
 
”Der er stadig mange elever som sammenblander vektorer og punkter.” 
 
”Opgave 2 går slet ikke. Først kan eleverne ikke lave potensregression, derefter kan de ikke løse 
differentialligningen og tilslut kan de ikke indtegne en funktion (løsningen).” 
 
”Mange af de elever, der forsøger at lave opgave 2a) og b) bruger 2 datapunkter og laver 2 ligninger med 2 
ubekendte. Det er hele klasser, der ikke kan lave denne opgave – betænkeligt!” 
 
”Flere hold har tydeligvis ikke beskæftiget sig med regression.” 
 
”Mange elever forsøger at løse differentialligningen, men de sætter begyndelsesbetingelsen ind FØR den 
fuldstændige løsning er fundet” 
 
”I opgave 3c) sætter de fleste elever de to funktioner lig med hinanden, men med samme t-værdi. De får så 2 
forskellige løsninger for de to koordinatfunktioner. Disse to t-værdier bruges så i næste spørgsmål til at 
argumentere for, at de to fly ikke kolliderer.” 
 
”Opgave 4: Alt for mange glemmer at argumentere for at det er maksimum og minimum. INGEN undersøger 
endepunkterne” 
 

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. 
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