
Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 

(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Matematik, niveau G, Den kombinerede skriftlige og mundtlige prøve 

 

 

 
Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 

for den fremragende 

præstation, der de-

monstrerer udtøm-

mende opfyldelse af 

fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler 

 

Eksaminanden præsenterer fremgangsmåder og løser 

uden besvær enkle matematiske problemer. 

Simple modeller bygges og rækkevidden af foreliggende 

matematiske modeller diskuteres med sikkerhed. 

Eksaminanden anvender matematisk symbolsprog og 

enkle begreber glimrende og kan udføre simple mate-

matiske ræsonnementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes sikkert og godt. 

 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, 

der demonstrerer 

opfyldelse af fagets 

mål, med en del 

mangler 

 

Eksaminanden præsenterer fremgangsmåder og løser 

ofte enkle matematiske problemer på hensigtsmæssige 

måder. 

Simple modeller bygges og rækkevidden af foreliggende 

matematiske modeller diskuteres overvejende sikkert. 

Eksaminanden anvender matematisk symbolsprog og 

enkle begreber med nogen præcision og kan ofte udfø-

re simple matematiske ræsonnementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes hensigtsmæs-

sigt. 

 

02 Karakteren 02 gives 

for den tilstrækkeli-

ge præstation, der 

demonstrerer den 

minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål 

 

Eksaminanden præsenterer fremgangsmåder og løser i 

tilstrækkelig grad enkle matematiske problemer. 

Simple modeller bygges og rækkevidden af foreliggende 

matematiske modeller diskuteres med acceptabel sik-

kerhed. 

Eksaminanden anvender matematisk symbolsprog og 

enkle begreber tilfredsstillende, og kan kun i begrænset 

grad udføre simple matematiske ræsonnementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes netop tilfreds-

stillende. 

 



Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 

(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse) 

Matematik, niveau D, Skriftlig prøve 

 

 
Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 

for den fremragende 

præstation, der de-

monstrerer udtøm-

mende opfyldelse af 

fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler 

 

Eksaminanden kan med sikkerhed anvende matematisk 

symbolsprog og komplicerede matematiske begreber. 

Matematiske ræsonnementer udføres med overblik. 

Fremgangsmåder præsenteres og forelagte matematiske 

problemer løses sikkert. 

Forelagte komplekse matematiske modeller anvendes 

med sikkerhed. 

It-værktøjer anvendes overbevisende. 

 

7 Karakteren 7 gives 

for den gode præsta-

tion, der demonstre-

rer opfyldelse af fa-

gets mål, med en del 

mangler 

 

Eksaminanden kan anvende matematisk symbolsprog 

og komplicerede matematiske begreber. 

Matematiske ræsonnementer udføres godt. 

Fremgangsmåder præsenteres og forelagte matematiske 

problemer løses oftest flot. 

Forelagte komplekse matematiske modeller anvendes 

tilfredsstillende. 

It-værktøjer anvendes ofte hensigtsmæssigt. 

 

02 Karakteren 02 gives 

for den tilstrækkeli-

ge præstation, der 

demonstrerer den 

minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål 

 

Eksaminanden kan i beskedent omfang anvende mate-

matisk symbolsprog og komplicerede matematiske be-

greber. 

Matematiske ræsonnementer udføres i netop tilstrække-

lig grad. 

Fremgangsmåder præsenteres og forelagte matematiske 

problemer løses nogenlunde. 

Forelagte komplekse matematiske modeller anvendes 

ofte acceptabelt. 

It-værktøjer anvendes netop tilfredsstillende. 

 



Avu: Vejledende karakterbeskrivelser 

(jf. bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse)  

Matematik, niveau D, Mundtlig prøve 

  

 

 
Karakter Betegnelse Beskrivelse 

12 Karakteren 12 gives 

for den fremragende 

præstation, der de-

monstrerer udtøm-

mende opfyldelse af 

fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler 

 

Eksaminanden præsenterer det valgte problemområde 

fint. 

Fremgangsmåder præsenteres og komplicerede mate-

matiske problemer løses sikkert. 

Komplekse matematiske modeller vælges, opstilles og 

rækkevidden diskuteres fortrinsvis overbevisende. 

Eksaminanden kan uden besvær redegøre for matema-

tiske ræsonnementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes overbevisende. 

 

7 Karakteren 7 gives 

for den gode præsta-

tion, der demonstre-

rer opfyldelse af fa-

gets mål, med en del 

mangler 

 

Eksaminanden præsenterer det valgte problemområde 

tilfredsstillende. 

Fremgangsmåder præsenteres og komplicerede mate-

matiske problemer løses godt. 

Komplekse matematiske modeller vælges, opstilles og 

rækkevidden diskuteres med sikkerhed. 

Eksaminanden kan redegøre for matematiske ræson-

nementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes ofte hensigts-

mæssigt.  

 

02 Karakteren 02 gives 

for den tilstrækkeli-

ge præstation, der 

demonstrerer den 

minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål 

 

Eksaminanden præsenterer det valgte problemområde 

passabelt. 

Fremgangsmåder præsenteres og komplicerede mate-

matiske problemer løses i tilstrækkelig grad. 

Komplekse matematiske modeller vælges, opstilles og 

rækkevidden diskuteres med acceptabel sikkerhed. 

Eksaminanden kan kun i begrænset grad redegøre for 

matematiske ræsonnementer. 

Lommeregner og it-værktøjer anvendes netop tilfreds-

stillende. 

 


