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Forord 
 
Hermed en evaluering af de skriftlige prøver i matematik ved højere teknisk eksamen, sommeren 2007. 
Evalueringen indeholder denne gang udelukkende resultaterne for den ordinære A-prøve samt 
forsøgsprøven på A-niveau. Derimod er resultaterne fra B-niveauet ikke medtaget, da der er tale om en 
projektrapport kombineret med en mundtlig prøve, og resultaterne derfor ikke indberettes til UVM. 
 
 
Materialet er baseret på de kommentarer som censorerne er kommet med.  
Censorerne blev bedt om at besvare spørgsmål om: 
– hvordan eleverne klarede de enkelte opgaver 
– hvilke typiske fejl eleverne laver 
– elevernes brug IT 
– censorernes vurdering af opgavesættene 
 
Det er mit håb at disse sider kan blive en hjælp og inspiration for matematiklæreren i såvel 
undervisningen som under retningen af elevbesvarelser. 
 
 
 
 

Marit Hvalsøe Schou 
Fagkonsulent 
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Generelle bemærkninger 
Der hersker fortsat en (begrænset) usikkerhed om arten af dokumentation i forbindelse med elevernes 
brug af CAS-værktøjer, og det vil naturligvis være umuligt at komme med en udtømmende samling 
eksempler på fyldestgørende dokumentation. Her kan henvises til ministeriets publikation Vejledning om 
besvarelse i skriftlige opgaver i matematik på htx – med særlig henblik på anvendelse af IT. Denne vejledning er 
dog 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. http://us.uvm.dk/gymnasie/erhverv/eksamen/vejledning.pdf 
 
Det er i det hele taget vanskeligt at komme med en fyldestgørende beskrivelse af, hvad en fuldstændig 
besvarelse kræver. Generelt kan man sige, at eleverne skal 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 oplevede nogle elever, at ikke alle opgaver i IT-forsøget 
kunne løses symbolsk, men at de måtte ”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?  
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. bestemmelse af 
– vektorlængde 
– ekstremumspunkter 
– areal 
– grænseværdi 
For at opnå fuldt point bør de relevante ligninger opstilles, eller værdien skal forklares, så eleven 
dokumenterer matematisk viden. 
 
Det har været godt at se at eleverne, hvor de mangler et delresultat, ofte er i stand til at komme med et 
fornuftigt forslag, som der kan regnes videre med. 
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Matematik A (ordinær prøve) 
 
I alt 1244 elever gik op til den ordinære prøve i matematik A.  
Karaktererne fordelte sig således 
 
karakter 00 03 5 6 7 8 9 10 11 13 i alt 
antal 3 76 226 178 198 172 156 153 76 6 1244 
frekvens 0,24 6,11 18,17 14,31 15,92 13,83 12,54 12,30 6,11 0,48 100 
 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
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Serie1 0,241 6,109 18,17 14,31 15,92 13,83 12,54 12,3 6,109 0,482

0 3 5 6 7 8 9 10 11 13

 
 
 
Sammenfatning: 
Gennemsnittet var 7,3 
Typetallet var 5 
Andelen af elever der fik under 6 var 24,5 % 
 
Konklusion: 
Et gennemsnit på 7,3 er kun nogenlunde tilfredsstillende, hvorimod det på ingen måde er 
tilfredsstillende at knap hver fjerde elev ikke består. Ser man bort fra typetallet 5 er karaktererne jævnt 
fordelt på karaktererne 6-10, og knap halvdelen af eleverne får en middelkarakter eller derover. 
Resultaterne svarer meget til sidste års resultater.  
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Matematik A (IT-forsøgsprøve) 
 
I alt 314 elever gik op til forsøgsprøven i matematik A. Dette er en nedgang på knap 10% i forhold til  
2006, men stadig et højt antal sammenlignet med 2005, hvor kun 159 elever havde valgt denne 
prøveform.   
Karaktererne fordelte sig således 
 
karakter 00 03 5 6 7 8 9 10 11 13 i alt 
antal 1 6 25 25 27 52 63 77 37 1 314 
frekvens 0,32 1,91 7,96 7,96 8,60 16,56 20,06 24,52 11,78 0,32 100 
 
Grafisk ser resultaterne således ud: 
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Serie1 0,318 1,911 7,962 7,962 8,599 16,56 20,06 24,52 11,78 0,318

0 3 5 6 7 8 9 10 11 13

 
 
Sammenfatning: 
Gennemsnittet var 8,5 
Typetallet var 10 
Andelen af elever der fik under 6 var 10,2 % 
 
Konklusion: 
Resultaterne er meget tilfredsstillende ved denne prøve. Et gennemsnit på 8,5 og en dumpeprocent på 
ca. 10 % er usædvanlig godt. 
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Vurdering af opgavesættene 
 
Matematik A 
Censorerne blev bedt om at udfylde nedenstående skema (kun et kryds i hver række). 11 censorer har 
svaret. Tallene viser den samlede vurdering. 
 
 For lille Passende For stort 
Omfang  9 2 
    
 For lav Passende For høj 
Sværhedsgrad 1 8 2 
    
 For få Passende For mange 
Antal typeopgaver*  11  
    
 Fin Ok Ringe 
Alsidighed  
(dele af pensum, der berøres) 4 7  

Læselighed 
(formuleringer, billeder, grafer) 3 8  

Helhedsvurdering 2 9  
 

* Ved en ”typeopgave” forstås her opgaver af samme type, som eleverne har haft mulighed for at træne i undervisningen. 
Det er ikke opgaver, der kræver en kombination af viden fra flere emner. 
 
Censorerne var forholdsvis enige om, at det var et godt opgavesæt af passende omfang og 
sværhedsgrad. En enkelt censor bemærkede at sættet var teknisk svært men var derudover tilfreds. 
Sættet havde en pæn alsidighed og var af god læselighed. 
 
Nedenstående skema viser hvorledes eleverne har klaret de enkelte opgaver. Hver opgave blev bedømt 
på en skala fra 1-5. Jo højere tal des bedre er opgaven besvaret. 
 
Opgave 1 4,4 
Opgave 2 2,9 
Opgave 3 3,7 
Opgave 4 2,0 
Opgave 5A  2,8 
Opgave 5B 2,5 
 
Som sædvanligt klarer eleverne differentialligningsopgaven dårligst og opgaverne med rumgeometri 
bedst. Opgaven med omdrejningslegemer klarer eleverne pænt. De øvrige opgaver klares nogenlunde 
lige godt, dog finder eleverne valgopgaven svær, hvilket er usædvanligt. 
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Matematik A (IT-forsøget)  
Censorerne blev bedt om at udfylde nedenstående skema (kun et kryds i hver række). Tallene viser den 
samlede vurdering. 11 censorer gav tilbagemelding. 
 
 For lille Passende For stort 

Omfang 1 9 1 
    
 For lav Passende For høj 

Sværhedsgrad 2 9  
    
 For få Passende For mange 

Antal typeopgaver*  11  
Antal opgaver, der kræver 
brug af IT-redskaber  10  

    
 Fin Ok Ringe 
Alsidighed  
(dele af pensum, der berøres) 2 9  

Læselighed 
(formuleringer, billeder, grafer) 3 8  

Helhedsvurdering 4 7  
* Ved en ”typeopgave” forstås her opgaver af samme type, som eleverne har haft mulighed for  
at træne i undervisningen. Det er ikke opgaver, der kræver en kombination af viden fra flere emner. 
 
Ved dette sæt er meningerne lidt mere delte end ved det ordinære sæt. Mange censorer er tilfredse og 
finder sættet passende i omfang og sværhedsgrad, men der er også få censorer, der finder sættet for lille 
og let. En enkelt censor mente at omfanget var for stort. 
 
Nedenstående skema viser hvorledes eleverne har klaret de enkelte opgaver. Hver opgave blev bedømt 
på en skala fra 1-5. Jo højere tal des bedre er opgaven besvaret. 
 
Opgave 1 3,9 
Opgave 2 3,1 
Opgave 3 4,1 
Opgave 4  3,9 
Opgave 5 2,3 
 
Der er ikke meget forskel på, hvordan eleverne klarer opgaverne, bortset fra opgave 5, 
differentialligningsopgaven, som går signifikant dårligere end de øvrige opgaver. Opgaven lægger sig 
ellers tæt op af opgaven fra forberedelsesmaterialet, men dette synes ikke at have haft den helt store 
effekt. 
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Ofte forekommende fejl opgavebesvarelserne 
 

Matematik A 
4 censorer er kommet med kommentarer til opgaverne. Nedenfor er angivet typiske bemærkninger. 
 
Opgave 1 
Vektorer i rummet. Mange opskriver et punkt som en vektor. 
Der mangler argument for at t = 1 i bestemmelsen af I. 
En del elever har svært ved at bruge formlen for afstand mellem linje og punkt. Det er tydeligt at denne 
formel ikke er blevet brugt så tit. 
 
Opgave 2 
Vektorfunktionsopgave. Eleverne har stadig svært ved at skitsere grafen – især, hvis de ikke bruger 
computer. Med computer glemmer mange elever at få indtegnet akser, enheder samt navne og pile på 
akserne. 
Der er problemer med at differentiere 2. koordinaten, der er en sammensat funktion, på trods af at 
mange har CAS-værktøjer.  
Rigtig mange elever har glemt hvad en tværvektor er, og kan derfor ikke beregne arealet. I det hele 
taget, har de svært ved at læse/afkode formlen for arealet. 
 
Opgave 3 
Omdrejningslegemer. Problemer med dokumentation, når rumfanget skal beregnes. I opgaven med 
overfladearealet glemmer mange bund og/eller sideflader. 
 
Opgave 4 
Differentialligning, der kan løses vha. separation af de variable. Det er dog meget få, der får alle detaljer 
med, f.eks. hvorfor numerisk værdi i xln  kan fjernes. Der er ikke mange, der er i stand til at separere 
korrekt. Ligeledes glemmer mange elever at angive definitionsintervaller. Forbløffende få synes at 
have set den generelle løsning til denne type ligning. Eleverne har problemer med at gå videre i 
opgaven, hvis de ikke kan besvare spørgsmål a). Det er vanskeligt at komme med et kvalificeret 
gæt, man kan bruge, selvom en del elever faktisk forsøger på dette. En censor foreslår at man kan 
angive løsningen på en tilsvarende ligning, som eleverne kan regne videre med. På denne måde 
undgår man opgaver af typen ”Vis at”, der har andre problemer. 
 
Opgave 5A 
Eleverne glemmer at undersøge om de to rødder i nævneren er rod i tælleren. Derved glemmer de 
”hullet” i grafen. Som i opgave 2 har mange elever svært ved at tegne en ordentlig graf. En del elever 
overser, at de overhovedet skal tegne en graf.  
I spørgsmålet om asymptoter glemmer mange at undersøge for både skrå og vandrette, og der er 
problemer med dokumentationen.  
 
Opgave 5B 
Næsten alle klarer a) korrekt – en del dog uden passende dokumentation, men i b) har rigtig mange 
elever problemer med den implicitte differentiation. 
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Matematik A (IT-forsøg) 
Også her har 4 censorer givet kommentarer til opgaverne. En af censorerne bemærker – og dette var 
også oppe på censormødet – at man kan komme i tvivl om, hvad der i virkeligheden testes ved prøven: 
er det elevernes brug af CAS? deres forståelse af matematikken? eller den vejledning, de har fået under 
forberedelsen? Fra opgavekommissionens side, har man lagt stor vægt på at have mange opgaver, der 
tester den matematiske forståelse, men nogle censorer føler stadig, at der bliver brugt for meget energi i 
at afprøve elevernes evne til at bruge CAS.  
Censorerne blev bedt om at give deres mening om sammenhængen mellem forberedelsesmaterialet og 
5-timersprøven. Her mente langt de fleste at der var en fin sammenhæng, mens nogle enkelte fandt at 
sættene lignede hinanden for meget, og at eleverne dermed fik for meget hjælp. 
Et par censorer havde observeret snyd i form af mere eller mindre enslydende besvarelser fra 
forberedelsen, der gik igen ved prøven. En enkelt censor angiver, at der var i tvivl om en elev havde 
kommunikeret med andre under selve prøven.  
 
Opgave 1 
De første 2 delopgaver ligner hinanden for meget, og er en direkte anvendelse af 
matematikprogrammet. Det ville være dejligt om eleverne fortalte at der f.eks. var tale om en 
sammensat funktion, og beskrev hvordan en sådan differentieres.  
En censor bemærker: ”De sidste 2 delopgaver er direkte manuduktion, så eleverne klarer sig godt.” 
 
Opgave 2 
Rigtig mange elever afleverer ikke et facit for diameteren men skriver d(x):=f(x)-g(x). Få regner 
forskriften ud, men næsten ingen reducerer. 
I opgave 2c) finder eleverne steder med vandrette tangenter, men glemmer at undersøge 
endepunkterne. Dette er et eksempel på en opgave, som ikke blot kan løses vha. CAS. 
”Det virker dårligt, når eleverne prøver at bestemme maksimum ved at sætte d’’(x)=0, og så enten 
bruger t=-2,66 (der ligger uden for definitionsmængden), eller skriver, at det duer ikke og går videre til 
brug af minimize. Hvorfor ikke bare aflevere sidste og korrekte version?” 
Mange elever har problemer med notationen i denne opgave. 10-1 som e-1, ligeledes bruges der op til 20 
decimaler… 
Opgave 2d) er virkelig svær på trods af forberedelsesmaterialet. En censor bemærkede at hele klasser 
opstillede 3 ligninger med 4 ubekendte. 
 
Opgave 3 
En del elever har svært ved at indsætte i formlen. Også her er der problemer med notation. 
 
Opgave 4 
Eleverne klarer generelt denne opgave godt, men der er problemer med dokumentation. Især mangler 
der ”en diskussion af det aktuelle t-interval og en stillingtagen til de uendelig mange løsninger, der fås, 
når y sættes lig med 28. De fleste finder kun én løsning og indsætter ukritisk denne i udtrykket for z.” 
Denne opgave er et eksempel på ”nyt stof”, idet vektorfunktioner i rummet blev introduceret i 
forberedelsesmaterialet. 
 
Opgave 5 
Differentialligningsopgave, som mange elever har problemer med. ”Rigtig mange ved ikke, hvordan de 
skal få negativ med i største negative vækst. De fleste overser at såvel f ’ som f ’’ er fundet og går i gang med 
at differentiere igen.” 
Desværre er der mange elever, der slet ikke får lavet de sidste 2 delopgaver.  
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Kommentarer til elevernes brug af IT 
Disse kommentarer er stort set enslydende med kommentarerne fra sidste år. Den generelle holdning 
er, at eleverne er blevet langt bedre til at benytte matematikprogrammer, dokumentere løsningerne og 
angive resultaterne. Her skal det pointeres, at der ikke stilles krav om ”to streger under resultatet”, men 
nærmere, at læseren ikke er i tvivl om, hvad der er opgavens løsning. 
 
Der er dog stadig ting, der kan blive bedre. F.eks.:  
– eleverne skriver ikke de benyttede ligninger op, og når de skrives op, gives der ingen forklaring på, 

hvordan de fremkommer 
– der er stadig elever, der ikke fortæller at et ekstremumspunkt for f(x) findes ved at løse ligningen 

f’(x)=0 og dernæst undersøge arten at ekstremumspunktet. 
– der angives blot en løsning (et tal), og man ved ikke om der er tale om aflæsning, beregning eller… 
– manglende opskrivning af grund- og definitionsmængder, og manglende hensyntagen til disse, når 

løsninger angives. Dette gælder også ved løsning af differentialligninger 
 

Der er stadig problemer med graftegning, 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 volder 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. 
Ligeledes bruger mange elever := eller ?  i angivelsen af løsninger. Disse tegn skal forbeholdes 
mellemregninger. Der er fortsat problemer med opskrivning af vektorer/punkter. Her skal det 
pointeres at punkter skrives vandret og vektorer lodret. Ved navngivning af vektorer benyttes et 
bogstav med pil over a  eller et bogstav med fed skrift a. I angivelsen af en løsning benyttes stadig ”,” 
som decimalseparator. 
  
 

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 eksamenssættene 2007.  
Udover kommentarer til sættet, er kommissionen også interesseret i at høre om lærernes mening om: 
– sammenhængen mellem den daglige undervisning og den skriftlige eksamen 
– brugen af IT-redskaber til at teste matematiske kernekompetencer 
 
Kommentarer sendes til fagkonsulenten, Marit.Schou@uvm.dk, der videregiver dem til 
opgavekommissionen.  


