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Hermed en evaluering af den skriftlige prøve i matematik A ved HTX, sommeren 2018.  
Opgavesættet kan hentes på Materialeplatformen. 
Emnet for årets forberedelsesmateriale var Tildelinger, som også kan hentes på 
Materialeplatformen.  
Årets evaluering er baseret på kommentarer og bedømmelser fra censorerne.  
Har du kommentarer eller spørgsmål til årets opgavesæt eller forberedelsesmaterialet er du 
velkommen til at kontakte undertegnede på mail, der så videregiver til opgavekommissionen.  
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Censorernes vurdering af opgavesættene  
 

Forberedelsesmaterialet  

Censorerne blev bedt om, at vurdere det faglige niveau, omfanget af opgaver samt de teoretiske 

krav. Nedenfor ses en tabel, tabel 1, over deres svar.  

 For let Passende For højt 

Faglige niveau 33 17 0 

Omfanget af opgaver 26 25 0 

Teoretiske krav 29 21 1 

Tabel 1 

Det bemærkes, at en overvejende stor del af censorerne syntes, at forberedelsesmaterialet i år var 

for let, i hvert fald i forhold til eksemplerne og opgaverne. Teorien i materialet har flere dog syntes 

var passende og mange har givet udtryk for, at det var rigtig godt med et emne, hvor alle elever 

kunne være med uden at have en høj faglig viden indenfor fx integralregning.  

 

5-timersprøven  
Censorerne blev bedt om, at vurdere det faglige niveau, omfanget af opgaver, de teoretiske krav 

samt andelen af anvendelsesopgaver. Nedenfor ses en tabel, tabel 2, over deres svar.  

 For let Passende For højt/mange 

Faglige niveau 27 24 0 

Omfanget af opgaver 11 40 0 

Teoretiske krav 24 27 0 

Andelen af 

anvendelses-

opgaver 

3 44 4 

Tabel 2 



Det bemærkes, at næsten halvdelen censorerne syntes, at det faglige niveau og de teoretiske krav 

var for let. Specielt opgave 6 i forberedelsesmaterialet, som rigtig mange elever klarede fint. 

Omvendt var der næsten lige så mange censorer, som syntes at det faglige niveau og de teoretiske 

krav var passende.  

Elevernes besvarelse af opgave 6 viser i hvert fald at eleverne arbejder godt med 

forberedelsesmaterialet.   

Flere censorer har bedt mig nævne, at eleverne ikke er gode til opgaver i regressionsanalyse. 

Mange elever finder en model ud fra to punkter, i stedet for at benytte samtlige punkter til at 

bestemme modellen. Ligeledes havde mange problemer i opgave 4 sp a) (vise at et andengrads-

polynomiums forskrift er korrekt). 

Generelt er det dog stadig elevernes brug af CAS, der optager censorerne. Det er ikke dét, at 

elevene benytter matematikprogrammer, men det er elevernes manglende refleksion over 

resultater og beregninger, deres problemer med at benytte programmerne hensigtsmæssigt eller 

viden om hvornår de ikke skal bruges, samt deres brug af CAS-notationen i forklaringer. Det er 

noget vi måske kan få diskuteret og uddybet, når vi nu får en delprøve med udelukkende brug af 

formelsamling.  

 

 

Karakterfordeling for matematik A 2018: 

Nedenstående tabel, tabel 3, viser karakterfordelingen. Det skal understreges, at der muligvis kan 

være EUX-karakterer i fordelingen. 

Karakter -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 14 320 311 796 1172 810 354 3777 

Frekvens (%) 0,4 8,5 8,2 21,1 31,0 21,4 9,4 100 

Frekvens for  

Beståede (%) 

  
9,0 23,1 34,0 23,5 10,3 

 

Tabel 3 

Gennemsnittet er 6,44  
Andelen af elever der ikke består, er 9%. 

 



 
Giv kommentarer til årets opgavesæt  
Som nævnt i indledningen er evalueringen baseret på censorernes gode og konstruktive 
kommentarer til opgavesættene. Tilbagemeldinger fra øvrige matematiklærere er imidlertid også 
velkomne.  


