Evaluering af skriftlig prøve matematik A htx
Baseret på kommentarer fra de skriftlige censorer ifm. den skriftlige
prøve i matematik A htx, maj 2020 samt drøftelser på FIP, marts 2021.
Denne skrivelse er udarbejdet på baggrund af det evalueringsarbejde, de skriftlige censorer
ved eksamen maj 2020 foretog. Efter censormødet og de diskussioner censorerne her deltog
i, blev der indsamlet information om elevernes typiske fejl og mangler samt eksempler på
gode og mindre gode elevbesvarelser. I evalueringen var der desuden fokus på elevernes
generelle brug af forklarende tekst, IT-værktøjer og illustrationer.
Skrivelsen er på ingen måde udtømmende, men udtrykker udelukkende de erfaringer og
betragtninger som hver censorgruppe fandt væsentlige. Desuden indeholder skrivelsen en
opsummering af de pointer, som grupperne trak frem under deres drøftelser ved FIP marts
2021. Det er bl.a. tanken, at skrivelsen kan hjælpe med at kaste lys over aspekter, der kan
bruges i undervisning, og at man som lærer selv kan drage sine konklusioner på baggrund
af nærværende skrivelse.
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Forklarende tekst, brug af IT-værktøjer og illustrationer
Dette afsnit indeholder censorers kommentarer om den generelle brug af tekst, IT-værktøjer og illustrationer på tværs af sættets 8 opgaver.

Generelt om Delprøve 1
Censorerne bemærker, at nogle besvarelser ligner en kladde, og der især mangler forklaringer på metode samt en opsamlende konklusion. I grelle tilfælde er der alene angivet et facit.
Nogle elever skriver med så ”svag og utydelig” blyant, at det reelt er svært at læse det
skrevne.

Generelt om Delprøve 2
Her er flere elever gode til at forklare, hvad de gør. Begrundelsen for metoden er dog ikke
altid tydelig. En del elever opsummerer ikke resultatet til slut.
Langt størsteparten af eleverne ved, at de skal forklare deres løsning, og de fleste elever er
gode til at forklare deres beregninger. Forklaringerne i besvarelserne svarer ofte til besvarelsens generelle niveau. For en del elever er det vanskeligt at holde en systematisk afgrænsning mellem de enkelte deludregninger i længere opgaver (fx opgave 4b). Som lærer
er det et område, hvor man kan sætte ind og lade eleverne øve sig i at præsentere sådanne
opgaver, så det er let at se hvert enkelt delresultat, og så man kan følge opgavens ”forløb”. I
mange besvarelser (fx opgave 6c) mister man som læser muligheden for at ”følge med”.

Brug af IT-værktøjer
Med hensyn til dokumentation opstår der ofte problemer, når der i CAS-værktøjet bruges
kommandoer, som skjuler den anvendte matematik. Et eksempel på dette er opgave 5 om
statistik. Her benytter mange elever naturligvis kommandoer til at beregne fx middelværdi,
varians, spredning og kvartiler, men eleverne forklarer ikke hvad resultatet betyder. Lad
dette være en opfordring til at man i undervisningen lægger vægt på fortolkningen af de
beregnede deskriptorer eller grafiske repræsentationer for et datasæt.

Illustrationer
Generelt er eleverne gode til at lave illustrationer ved at lave tegninger på figurerne fra opgavesættet eller i fx GeoGebra. Et eksempel på dette er geometriopgaver, hvor eleverne i
det store hele er gode til at beskrive metode og bruge illustrationer, som vist på to klip herunder (nummerering og farvekoder). Der er dog også en del elever, der ikke laver illustrationer. Det gælder især fagligt svage elever.
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Et andet problem er de elever, der vil lave en perfekt løsning og bruger for meget tid på at
lave illustrationer. Det er tydeligt, at der er mange af disse elever, som får problemer med
tiden.

I spørgsmål 4 b, spørgsmål 6b og spørgsmål 7a er der mange flotte illustrationer. Spørgsmål
6c giver særlige udfordringer med hensyn til illustrationer. På den side er der elever som
slet ikke viser, hvilken trekant de regner på, mens andre bruger alt for mange illustrationer
for at vise deres beregninger. Der er elever der bruger 5-6 sider på at løse dette spørgsmål
og derfor har svært ved at nå andre spørgsmål

Bevidsthed om aksernes placering er nødvendig. Dette er illustreret til højre (forskel-

lige akseinddelinger. x-aksen er ikke placeret i 𝑦 = 0), hvor aksernes placering har givet anledning til fejl. Fejl som opstår som
følge af uhensigtsmæssig illustration.

IT-værktøjer
Eleverne har generelt godt styr på IT-værktøjer. Mange elever er desuden gode til at bruge
forskellige IT-værktøjer (Maple, Excel og GeoGebra) alt efter, hvilken opgave, der skal løses.
Det er meget få elever, der afleverer besvarelser, hvor de ikke har fået et resultat, fordi de
ikke kunne finde ud af deres IT-værktøj. Elevernes brug af IT-værktøjer og deres forklaringer passer fint med elevernes faglige niveau.
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”Black box”-besvarelser, forstået som rent instrumentelle CAS-løsninger, hvor der ikke demonstreres forståelse, anses typisk ikke for fyldestgørende (der er undtagelser). Dette er
ikke et problem for de dygtigste elever. De kan nemlig godt gennemskue, hvornår IT er ”tilladt”, men det er også tydeligt, at flere elever har svært ved at finde ud af det.
Det er ikke kun et problem, når IT hjælper for meget, det kan også være et problem, når elever undlader at gøre brug af hjælpen. Et eksempel, hvor det går galt, er hvis kurvelængdeintegralet i opgave 8b er forsøgt udregnet med mellemregninger.
En mindre gruppe elever aflæser alt i f.eks. GeoGebra (f.eks. vha. skæringsværktøj), men generelt benytter eleverne CAS fornuftigt.
Få besvarelser - oftest ret svage - benytter ingen CAS- eller tegneprogrammer.

Delprøve 1 - Opgaver kun med formelsamling
Opgave 1

Censorernes kommentarer
Der står, at eleven skal bestemme de første 4 tal i talfølgen. Mange elever bestemmer
𝑦! … 𝑦" , men langt flere bestemmer 𝑦# … 𝑦$ eller 𝑦! … 𝑦$ .
De fleste havde fint fat i, hvad de skulle beregne, men der var stor variation i graden af dokumentation. Mange elever regner forkert, selvom de skriver den korrekte formel op. Det
går måske godt i 𝑦# og 𝑦% , men så kommer regnefejlene. I nogle tilfælde bliver 𝑦& forkert
brugt som en ”tæller” gående fra 0-3 eller fra 1-4.
Eksempel på korrekt løsning hvor argumentationen er mellemregningerne (typisk niveau)
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Eksempel på løsning med mere forklarende dokumentation
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Opgave 2

Censorernes kommentarer
Mange elever begrunder ikke, men skriver nærmest blot et facit fx et forkert skæringspunkt, og så er man nødt til at give 0 point. Se også afsnittet forklarende tekst.
Udover problemet med de manglende forklaringer er der nogle typiske fejl og mangler:
-

Nogle elever tror, at de skal beregne retningsvektoren og roder sig ind i lange forkerte beregninger.
Nogle elever skriver skæringspunktet på vektorform.
Nogle elever tror, at linjens ”begyndelsespunkt” er skæringspunkt.
Nogle elever begynder at finde ligning for xz-plan men har svært ved at komme i
mål.

Opgave 3

Censorernes kommentarer
I opgave a) er der en del, der har mangelfuld argumentation/dokumentation eller har
sprunget opgaven over.
Et eksempel på en veldokumenteret besvarelse:
𝐹 ' (3) = 𝑓(3) = 0 sammen med en note om, at 𝑓(3) er aflæst på figuren (evt. med en figur i
besvarelsen)
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Eksempler på forkerte/mangelfulde svar er fx 0, 𝐹 ' (3) = 1,5 eller 𝐹 ' (3) = 0. Andre elever løser opgaven halvvejs og skriver fx
𝐹 ' (𝑥) = 𝑓(𝑥) (1)
𝐹 ' (3) =
Eleven kan altså ikke koble sin viden om sammenhængen (1) til at bruge det på figuren og
få aflæst.
En del elever vælger en alternativ strategi og bruger deres viden om vandrette tangenter og
argumenterer for at på tegningen kan man se at 𝐹 har vandret tangent for 𝑥 = 3 og derfor
er 𝐹 ' (3) = 0.
I Opgave 3b) er årsagen til at mange mister point ligeledes mangelfuld/ingen dokumentation, eller at de kun opstiller et integraludtryk uden at forbinde det til figuren.
Et eksempel på en veldokumenteret besvarelse:
"

∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(3) − 𝐹(0) = 1,5 − 0 sammen med en note om, at 𝐹(3) og 𝐹(0) er aflæst på figuren (evt. med en figur i besvarelsen)
Eksempler på forkerte/mangelfulde svar:
Nogle skriver blot, at arealet er 𝐹(3) = 1,5 uden yderligere forklaring. Andre skriver kun 𝐴 =
6, A = 1,5 eller A = 1,2 igen uden nogen form for begrundelse. En del elever prøver aflæsning, fx vurdere trekantarealet, tælle firkanter – men glemmer at “1 tern” ikke har et areal
på 1.
Nogle elever får skrevet et udtryk med integraltegn men uden at komme videre:
(

"

"

∫) 𝑓(𝑥)𝑑𝑥, ∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 eller ∫! 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 𝐹(3) − 𝐹(0) men ved ikke hvordan det skal aflæses.
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Delprøve 2 – opgaver med alle hjælpemidler
Opgave 4

Censorernes kommentarer
I delopgave a) og c) gav opgaveformuleringen anledning til, at nogle elever regner på den
indvendige cylinder i stedet for betondelen. Dette blev der taget højde for ved voteringen.
I delopgave b) glemmer nogle elever at beregne den skrå sidelængde, som indgår i formlen
for den krumme overflade og indsætter højden for 𝑠 i formlen. Derudover glemmer mange
elever at beregne top- og bund-areal, og nogle af dem, der beregnede top- og bund-areal,
bytter rundt på radier. Nogle elever beregnede kun arealet af den indvendige cylinder.
Nogle elever opskriver formler forkert fx denne for volumen
*

𝑉 = " · ℎ · (𝑅% + 𝑟 % + 𝑅 + 𝑟).
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Opgave 5

Censorernes kommentarer
Opgaven er i det ’nye’ emne statistik. Overordnet set klarer eleverne sig fornuftigt i opgaven. Der bliver scoret ca. 75 – 80 % i de to delspørgsmål. Dvs. de to spørgsmål hører til i den
gruppe af opgaver, som eleverne klarer godt. Det er kun 2a (aflæs retningsvektor) og 8a (Vis
punkt på cirkel) som eleverne klarer bedre.
Der er en mindre gruppe af eleverne, som ikke er med på, at der skal bestemmes et resultat,
men nøjes med at angive navnene på tre deskriptorer. At de skulle være relevante, var der
ikke mange som fik argumenteret for. Resten af eleverne fik i et eller andet omfang bestemt
nogle forskellige deskriptorer, hvor minimum, maksimum, middelværdi, median, spredning og kvartilsættet var dem, der forekom flest gange.
I det andet spørgsmål, hvor eleverne skulle præsentere de to datasæt grafisk, blev der vist
forskellige typer af plots. Det var typisk boksplot og histogrammer. Desværre var de ofte
vist med forskellig akseinddeling, hvilket besværliggjorde det at se på forskellene. En mindre del af eleverne valgte fx xy-plot som ikke er relevant i konteksten.
Nedenfor er vist nogle eksempler på både gode og dårlige besvarelser af de to spørgsmål.

Eksempel på fyldestgørende besvarelse af 5a (uddrag)
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Eksempler på kommenterede grafiske præsentationer i opgave 5b
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Opgave 6

Censorernes kommentarer
Besvarelser med tegninger er generelt bedre både mht. dokumentation men også mht. om
eleverne faktisk kommer gennem beregningerne. Det tyder på, at man med fordel kan lade
eleverne arbejde med tegninger som støtte for beregninger.

Opgave 6a
Det volder generelt ikke eleverne de store udfordringer at argumentere for, at vinkel w er
40 grader.
Argumentationen kan udføres med forskellig brug af fagsprog – men mange elever kommer
godt igennem opgaven.
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To eksempler på fyldestgørende besvarelse

Nogle elever ”regner” vinklen ud, hvilket også er en mulig metode, selvom det nok ikke er
ideen med opgaven. Samtidig er metoden tidskrævende. Nogle elever argumenterer ikke,
men konstaterer fx at der er tale om en vinkelhalveringslinje, hvilket ikke er en tilstrækkelig besvarelse.
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Opgave 6b
Sidegavlens bredde b finder næsten alle elever enten vha. cosinus eller sinus i en retvinklet
trekant eller vha. sinus-relationen.
To eksempler på fyldestgørende besvarelse
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Opgave 6c
Opgaven er tidskrævende for eleverne. Der er mange trin i beregningen og dermed tilsvarende mange muligheder for fejl undervejs. En del elever springer opgaven over.
Sidegavlens areal findes ofte ved at indtegne sidegavlen i et rektangel, hvorfra der trækkes
div. 'ydre' trekanter fra.
Mange elever gør det besværligt for sig selv ved at beregne alle mulige sidelængder inde i
polygonen for så at anvende appelsinformlen til at finde et del-areal.
Dokumentationen i besvarelserne kan være vanskelig at læse. I besvarelsen bør punkter,
vinkler og sidelængder navngives eller markeres, så der er overensstemmelse mellem figurer, tekst og beregninger.
Figuren er overbestemt, så eleverne kan støde ind i at længder/vinkler ikke stemmer på decimalerne enten i beregninger, eller ift. konstruktion i et geometriprogram. Elever skal vide
at fx figur 3 er en model, og at størrelser i opgaven kan være afrundede.
Eksempler på opdelinger af arealet
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Vedr. konstruktion
Opgaven kan løses ved at konstruere polygonen i et geometriprogram og anvende programmet til at bestemme arealet. Denne type løsning viser typisk ikke samme grad af matematiske kompetencer som beregningsløsningen og vurderes derfor ikke som fuldt tilstrækkeligt.
Eksempel på opgaveløsning ved konstruktion uden dokumentation
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Opgave 7

Censorernes kommentarer
Denne opgave handler om årets forberedelsessæt.
Der er ikke indsamlet generelle kommentarer til opgaven, da eleverne besvarer opgaven
meget forskelligt. I stedet vises et eksempel på en fyldestgørende elevbesvarelse.
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Eksempel på fyldestgørende besvarelse
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Opgave 8

Opgave 8a
Opgaven går godt, her henter eleverne mange point. To løsningsmetoder går igen:
-

eleven indsætter punktet P´s koordinater i cirklens ligning og viser at højre side er
lig med venstre side
eleven benytter afstandsformlen mellem punkt P og centrum C og sammenligner
med radius

Nogle elever overbeviser sig om at punktet ligger på cirklen ved at tegne i GeoGebra, men
får ikke argumenteret for dette i besvarelsen. En tegning alene er ikke fyldestgørende.
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Eksempel på fyldestgørende løsning

Opgave 8b
Generelt klarer eleverne denne opgave godt. Den kan forholdsvis nemt løses ved anvendelsen af et CAS-værktøj, hvor eleverne definerer funktionen i eksempelvis Maple og opstiller
integralet.
Typiske fejl er, at eleven beregner den vandrette afstand ved at trække x-værdier fra hinanden eller laver fejl ved opstilling af det bestemte integral:

!""

!

"1 + 𝑓′(𝑥) 𝑑𝑥

#!"
!""

"1 + 𝑓(𝑥)! 𝑑𝑥

!
#!"

!""

!

1 + 𝑓 $ (𝑥)! 𝑑𝑥

#!"

Eksempel på fyldestgørende løsning
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Opgave 8c
Meget få elever løser denne opgave, de når den ikke, eller de ved ikke hvad begreberne kontinuitet
og differentiabilitet betyder.
Eksempel på fyldestgørende løsning
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Opgave 8d
Der er mange elever, der ikke kan løse opgaven. En del elever forsøger sig med GeoGebra og prøver sig frem til et brugbart facit.
Et eksempel på fyldestgørende løsning (ledsages af kontroltegning)
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Opsamling på gruppearbejde ved FIP
Dette afsnit indeholder både de arbejdsspørgsmål (indrammet), grupperne blev præsenteret for på FIP marts 2021 samt en oplistning af kommentarer fra gruppearbejdet. Kommentarerne er således udelukkende et udtryk for de synspunkter, som grupperne fandt væsentlige at dele.

A. I opgave 3 fra delprøve 1 anfører censorerne nedenstående besvarelse som fyldestgørende:
𝐹 ' (3) = 𝑓(3) = 0 sammen med en bemærkning om, at 𝑓(3) er aflæst på figuren evt.
sammen med en figur.
Alternativt benytter nogle eleverne deres viden om vandrette tangenter og argumenterer for, at på tegningen kan man se at 𝐹 har vandret tangent for 𝑥 = 3 og derfor må
𝐹 ' (3) = 0.
Hvordan vil I bedømme disse to besvarelser?

Gruppe i)

Ens og til fuldt point. Det er vigtigt at være åben over for, at forskellige (men korrekte og
fuldt dokumenterede) metoder giver fuldt point.
Gruppe iii)

Gruppen mener, at begge besvarelser er fyldestgørende, hvis der inddrages argumentation.
Gruppe iv)

Umiddelbart tænker flere, at de skal vurderes ens. En anden pointe er, at der kan være et
bilag med, som kræves brugt. Der nævnes en pointe om, at den med tangenthældningen
ikke er så præcis.
Gruppe v)

Enighed om, at begge løsninger ville give fuldt pointtal.
Grupper vi)

Fine begge to.
Gruppe vii)

Vi vurderer, at begge besvarelser er lige gode - og at man skal passe på ikke at gøre det til
en kæphest, at eleverne skal vælge én af metoderne.
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B. Nogle elever skriver formler forkert af. I opgave 4 så man for eksempel denne formel
*
for volumen: 𝑉 = " · ℎ · (𝑅% + 𝑟 % + 𝑅 + 𝑟).

Diskutér hvad kan problemet være, når eleven skriver formlen op på denne måde?

Gruppe i)

Formel skrevet forkert, så elev får selvfølgelig forkert resultat. Men det er en lille fodfejl,
som ikke bør bedømmes hårdt.
Gruppe ii)

Problem at enheden går galt – resultatet bør sammenlignes med en overslagsberegning for
evt. at fange fejlen selv.
En taste/skrivefejl kan altid ske. Men 𝑎% ∙ 𝑏% = 𝑐 % ville være mindre acceptabel.
Hvis det er en mindstekravsopgave, vil man i højere grad acceptere fejlen (ville ikke trække
så meget fra).
Gruppe iii)

Vi mener, at de har fundet den rigtige formel, men har lavet en tastefejl. Skal ikke have
fuldt point, men bør have nogle point. Specielt set i lyset af resten af opgaven. Man kan også
se om resultatet giver noget, der er langt fra noget, der kunne fanges i et overslag.
Gruppe iv)

Man kan diskutere, om det er en forståelsesfejl eller bare en skrivefejl. Der kan man sige, at
hvis eleven forholder sig til resultatet, så kan den reddes. Der var ikke enighed om, hvorvidt det var en stor eller lille fejl (forståelse eller trykfejl).
Der blev også talt om, hvordan elevens besvarelse var i sin helhed, og at hvis det er ”undtagelsen” frem for reglen, at der er skrevet forkert, kan det ses på med mildere øjne. Der blev
talt en del om forståelsen for enheder her.
Gruppe v)

Vil trække lidt fra for forkert formel - men give point for rigtig indsættelse. De dygtige elever burde kunne gennemskue, at det går galt med enheder. Måske kan man skelne mellem
de gode og de mindre gode løsninger - altså trække mere fra i en generelt god løsning. De
bør også forholde sig til det endelige resultat.
Grupper vi)

Det er en tastefejl, hvor meget skal det betyde? Sker det mange gange og går igen, skal det
nok trække mere ned? Senere kan der komme følgefejl af det, som ikke skal trække ned.
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C. Der er ikke mange kommentarer om opgaven i forberedelsesmaterialet.
Diskutér hvor meget argumentation (teori) fra materialet vi kan og bør kræve i besvarelsen af disse opgaver?
Gruppe i)

Der behøver ikke være en lang stil i argumentation, men der bør være en henvisning til
sætninger.
Gruppe ii)

Forberedelsesmaterialet – mest ”ræsonnement” i dette materiale – lidt atypisk – svært at
lave mundtlige spørgsmål til, da beviser er svære tekniske.
Gruppe iii)

Forholdet mellem sværhedsgrad i forberedelsesmaterialet og kravet i selve eksamensopgaven var rigtig godt. Selv den svage elev havde mulighed for at svare. Refererer de til de rigtige sætninger, må det være argumentation nok.
Gruppe iv)

Der blev talt om, at sproget i forberedelsesmaterialet var vanskeligt, og at den opgave de
blev bedt om at løse krævede, at de stod på tæer.
Der blev diskuteret, hvorvidt en kurve var nok, eller om det var nødvendigt at redegøre for
skitsens opbygning. Elevens kommentar er nærmest genskrevet fra oplægget. Grundet kompleksiteten i materialet var det måske nok at tegne, så længe tegningen tager højde for det,
den skal.
Gruppe v)

Vigtigt, at skolen er repræsenteret ved mødet om forberedelsesmaterialet, inden man går i
gang. De arbejder kun med materialet i to dage, så de fleste når kun til instrumentel forståelse. Måske kunne man hjælpe eleverne med gode eksempler i forberedelsesmaterialet.
Grupper vi)

Det var et svært sæt, så det er begrænset, hvad man kan forvente.
Gruppe vii)

Vi synes ikke, opgave 7 i eksamenssættet lægger op til meget forklarende tekst. Mere omfattende teoretiske redegørelser hører nok snarere hjemme ved en mundtlig eksamen end ved
en skriftlig.
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D. I forbindelse med brug af IT diskuterer vi ofte, hvad der skal til for at en besvarelse er
fyldestgørende: skal der være en beregning? Er det nok med en konstruktion? Og
hvad hvis eleven aflæser?
Nedenfor ses to besvarelser af opgave 8d), hvor eleverne skal bestemme den korteste
afstand mellem punktet P og grafen for f.
Besvarelse 1

Besvarelse 2
d) Jeg skal finde der, hvor den vinkelrette afstand fra grafen til P er mindst. Derfor
kan jeg tegne en cirkel med centrum i P, og lige der hvor cirklen rører grafen er afstanden mindst. Det er fordi afstanden så er radius, for den står vinkelret på grafen,
faktisk tangenten til grafen.
For at finde punktet så nøjagtigt som muligt zoomer jeg ud, så cirklen og grafen næsten er det samme. Man kan se at afstanden bliver mindst, når x=160,0521. Jeg ser om
punktet B ligger på grafen ved at sætte ind i forskriften.
Det giver f1(160,0521) = 8,6479, så det er ok.
Så kan jeg aflæse afstanden fra P (som jeg kalder A) til B som bliver 56,1957. Den kan
jeg også regne mig frem til med afstandsformlen.

I hvilken udstrækning mener I, at disse besvarelser er fyldestgørende? Hvad for en
slags matematik viser eleverne? Er den ene bedre end den anden, og hvorfor?
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Gruppe i)

Normalt foretrækkes besvarelse 1, og den vil blive bedømt bedst. I dette tilfælde ledsages
besvarelse 2 af korrekte og velformulerede forklaringer, der demonstrerer stor forståelse,
så den vil blive bedømt til fuldt point. I virkeligheden ses ofte at elever laver grafiske løsninger uden forklaringer … endda ofte hvor facit står på figuren og ikke i en eksplicit konklusion. Det store spørgsmål er, hvordan det skal bedømmes. Her tænker vi 2-5 point ud af
10 mulige.
Gruppe ii)

Besvarelse 1: Maple indpakning – kan ikke se matematikken – der skal sættes ord på hvil-

ken matematik der bruges, og hvilke valg der tages (løsninger med imaginære tal), der savnes en konklusion. Fint at der kan opstilles et funktionsudtryk, der kan behandles.

Besvarelse 2: God forståelse for indholdet – men løsningen er konstrueret og aflæst for me-

get. Flere formler og beregninger hvis der skal flere point. Bruge GeoGebra til at konstruere
løsningen mere præcist (tangenter, vinkelrette linjer, med skydere f.eks.).
Gruppe iii)

Begge besvarelser kan fint gå an, men besvarelse 2 er lidt mere upræcis og konstruktivt udført. Gode argumenter i besvarelse 2, så den bør være tæt på max point. Skal naturligvis ses
i lyset af besvarelsen af det samlede sæt.
Gruppe iv)

Her blev igen diskuteret metodefrihed. Hvis der er gode forklaringer og tegninger, så er der
point at hente, selvom eleven ikke får vist den matematisk korrekte løsning. Eleverne har
metodefrihed, og vi håber opgaverne sikrer metodevarians. Vi tænker, at det ligger hos opgavekommissionen, men også hos lærerne at sikre, at vi kommer ”hele blomsten rundt”.
Der ligger også et helhedsblik, når vi taler om fejltyper. Går samme type fejl igen, eller var
det en svipser, at et gange blev til et plus? Vi drøftede også, hvordan den grafiske løsning
skulle vurderes, og talte om kvalitetsforskel i grafiske løsninger ift. elevens forståelse.
Gruppe v)

Hvis argumentationen er på plads, kan man godt acceptere løsning 2 - med aflæsning. En
konstruktion alene vil ikke give mange point. Hvis meget konstrueres og aflæses i GeoGebra, ville det måske trække ned på helhedsindtrykket. Det er vigtigt, at der vises flere kompetencer i løsningerne. Argumentationen er helt generelt vigtig i opgaverne.
Grupper vi)

Smart nok tænkt med den grafiske løsning, men der mangler beregninger. Kan få point for
forklaring, kontrol og konklusion, men mangler formler og beregninger. Måske 2-3 point ud
af 5 for den grafiske løsning.
Gruppe vii)

Løsning 1: Vi ville gerne have, at elev 1 præsenterer et generelt udtryk, inden indsættelse af
tal. Derudover mangler argumentation for, at funktionen differentieres, og den afledede
sættes lig nul. Løsning 2: Der er delte meninger om løsningens kvalitet. Er det fint at vise en
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tankegang og prøve at komme igennem opgaven grafisk - eller er det mangelfuldt at tegne
sig frem til en løsning?
E. Hvis Rasmus har en kæphest, som Marit ikke finder særlig væsentlig, og han bedømmer Marits elever, så er det eleverne, det går ud over.
Har du en kæphest?! Og er det noget vi kan og skal gøre noget ved?

Gruppe i)

Ja mange:
-

Indstille grafvindue ved plot af graf.
Titler på akser ved plots.
Svar i en sætning og med enhed hvis relevant.
Husk korte præcise forklaringer.
Elever skal kunne forholde sig til deres egne resultater.
Elever bør vise generelle formler, før der indsættes i formlerne.

Gruppe iii)

Kæpheste er sjældent ens. Så det burde ikke give problemer. Censorerne bliver også instrueret, så den instruktion der gives til censorkorpset, må kunne eliminere evt. problemer i
den henseende.
Gruppe v)

Kæpheste er fine i den daglige undervisning. Det handler mest om træning af eleverne.
Grupper vi)

Skal resultatet markeres på en særlig måde? Nogle mente der skulle to streger under, eller
det skulle fedmarkeres. Der skal derudover være en konklusion med enhed og rimelig afrunding.
Gruppe vii)

Vi har nok den fælles kæphest, at en rent grafisk løsning ikke giver ret mange point. En anden kæphest vedrører facit: Der bør afrundes, og der bør formuleres et tydeligt svar på det
stillede spørgsmål.
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