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§21                                                          Matematik B 
 

Kurset svarer til det gymnasiale niveau B 
 
21.1 Identitet og formål 
21.1.1 Identitet 
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til 
modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i ingeniørvidenskab, naturvidenskab 
og teknologi og har inden for disse områder op gennem tiderne haft særlig betydning i opbygning af 
ny viden og indsigt. Samtidig har faget stor betydning for borgere i et demokratisk samfund, hvor 
kendskab til matematik er en forudsætning for at kunne deltage i og forstå politiske 
beslutningsprocesser. Faget beskæftiger sig både med teoretiske og anvendelsesorienterede emner 
gennem opbygning af og indsigt i matematisk teori, der anvendes til modellering og løsning af såvel 
teoretiske som praktisk orienterede problemstillinger. 
 
21.1.2 Formål 
Undervisningen skal give de studerende et for ingeniøruddannelserne relevant kendskab til 
fundamentale matematiske begreber, metoder og tankegange. 
Der lægges vægt på, at matematikken for teknisk-naturvidenskabelige fag udgør såvel et 
beskrivelsesmiddel som et regneteknisk værktøj, hvor teoretisk forståelse og redskabsmæssige 
færdigheder gensidigt understøtter hinanden. 
De studerende skal opøve evnen til at udtrykke matematisk prægede overvejelser og 
argumentationer klart i tale, skrift og grafik. 
 
21.2 Faglige mål og fagligt indhold 
 
21.2.1 Faglige mål 
De studerende skal kunne: 
- operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer 
- håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 
variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 
matematisk indhold 
- oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse 
- anvende simple statistiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder 
- anvende funktionsudtryk i opstilling af matematiske modeller på baggrund af data eller viden fra 
andre fagområder, kunne analysere matematiske modeller, foretage fremskrivninger og forholde sig 
reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af modeller 
- anvende differentialkvotient for funktioner og fortolke forskellige repræsentationer af denne 
- opstille og redegøre for geometriske modeller samt løse geometriske problemer i planen baseret på 
en analytisk beskrivelse  
- gennemføre matematiske ræsonnementer og beviser 
- demonstrere viden om matematikanvendelse inden for naturvidenskab og teknik 
- demonstrere viden om fagets metoder og identitet 
- kommunikere aktivt i, om og med matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 
- anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt 
symbolbehandling og problemløsning 
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21.2.2 Kernestof  
Gennem kernestoffet skal de studerende opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. 
 
Kernestoffet er: 
-regningsarternes hierarki, brøk- og procentregning, reduktion, faktorisering, regler for regning med 
potenser og rødder, logaritmer og numerisk værdi, ligefrem og omvendt proportionalitet, tilnærmet 
og eksakt værdi. 

– ligningsløsning både analytisk, grafisk, og numerisk  

 forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede trekanter og kendskab til 
beregninger i vilkårlige trekanter  

̶ analytisk plangeometri; punkt, linje, parabel og cirkel, skæringer og afstande 

̶ geometrisk og analytisk vektorregning i planen; vektorrepræsentation både med kartesiske og 
polære koordinater, komposanter, længder og vinkler.  

–deskriptiv statistik, grafisk præsentation af data, anvendelse af regression til bestemmelse af 
funktionsforskrifter, der beskriver et givet datasæt  

̶ funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, fortegnsvariation, 
monotoniforhold, beskrivelse ud fra en grafisk repræsentation, omvendt funktion. 

̶ karakteristiske egenskaber ved funktioner, lineære funktioner, polynomier, eksponentielle 
udviklinger og logaritmefunktioner samt sammensatte og stykkevist definerede funktioner, 
modellering, den harmoniske svingning som eksempel på en funktion 

̶̶ differentialkvotient; begreberne grænseværdi, kontinuitet og differentiabilitet samt definition og 
fortolkning af differentialkvotient, tangentligning, væksthastighed, differentialkvotientens 
sammenhæng med monotoniforhold og tolkning heraf 

̶ bestemmelse af den afledede funktion for lineære funktioner og polynomier, samt kendskab til den 
afledede funktion for eksponential- og logaritmefunktioner. Regneregler for differentiation af sum, 
differens, produkt og kvotient af to funktioner samt funktion multipliceret med konstant og 
sammensatte funktioner 

  

21.2.3. Supplerende stof  

For at eleverne kan leve op til alle de faglige mål, skal det supplerende stof blandt andet omfatte:  
– forløb med vægt på bevisførelse inden for udvalgte emner, herunder differentialregning  
– simpel matematisk modellering herunder modellering med afledet funktion  
– bearbejdning af autentisk datamateriale fra naturvidenskab og/eller teknik 
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21.3 Tilrettelæggelse 
21.3.1 Didaktiske principper 
Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at den enkelte studerende når de faglige mål.   
Undervisningen tilrettelægges med progression i fagligt indhold. 
I centrum for undervisningen skal stå den studerendes selvstændige håndtering af matematiske 
problemstillinger og opgaver.   
Den studerendes matematiske begrebsapparat og innovative evner skal bl.a. udvikles ved hjælp af 
en eksperimenterende tilgang til matematiske emner, problemstillinger og opgaver, herunder ved at 
tilrettelægge nogle forløb induktivt, så den studerende får mulighed for selvstændigt at formulere 
formodninger ud fra konkrete eksempler.  
Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får en klar forståelse af den deduktive opbygning 
af matematisk teori.  
De studerendes grundlæggende matematiske færdigheder og paratviden skal gennem hele forløbet 
udvikles og gøres robuste.  
Den enkelte studerendes forståelse af matematik skal udvikles gennem arbejde med mundtlig 
formidling.  Der lægges i undervisningen betydelig vægt på matematikkens anvendelser således, at 
de studerende kan se, hvordan de samme matematiske metoder kan anvendes inden for forskellige 
områder. 
Matematiske værktøjsprogrammer skal udnyttes til at understøtte matematisk begrebsdannelse, 
udføre komplicerede beregninger og bearbejde symbolske udtryk.  
  
21.3.2 Arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde  
De studerendes mulighed for selvstændig tilegnelse og anvendelse af matematiske begreber samt 
problemløsnings- og modelleringsstrategier skal stå i centrum for ethvert valg af arbejdsform. 
Arbejdsformer vælges med udgangspunkt i de studerendes sociale og faglige forudsætninger samt 
en hensigtsmæssig progression med hensyn til selvstændighed og ansvar, så de studerendes 
studieparathed med henblik på matematiktilegnelse udvikles både i samarbejdsrelationer og 
individuelt. 
I den daglige undervisning skal der indgå både mundtlige og skriftlige arbejdsformer, der sikrer, at 
den enkelte studerende udvikler kompetence til (individuelt og i samarbejde med andre) at tilegne 
sig matematisk indsigt gennem læsning og bearbejdning af matematiske tekster.  
Der skal arbejdes eksplicit med den mundtlige dimension.  
Åbne eller delvist åbne faginterne eller fageksterne problemstillinger kan være genstand for både 
korte og længere projektorienterede forløb, hvor de studerende arbejder undersøgende ud fra 
vejledning om, hvilken matematik der kan bringes i spil, og efterfølgende afrapporterer deres 
resultater. De behandlede problemstillinger skal ikke nødvendigvis være de samme for alle 
studerende. 
Som en afgørende støtte for tilegnelsen af matematisk teori og metode skal de studerende i og uden 
for undervisningen arbejde både individuelt og i grupper med opgaveløsning. Vægten skal dels 
lægges på træning af basale matematiske færdigheder og problemløsning og dels på anvendelse og 
diskussion af forskellige løsningsstrategier med og uden matematiske værktøjsprogrammer. 
Der afleveres skriftlige opgaver af et omfang svarende til 35 arbejdstimer, der rettes og 
kommenteres af underviseren.   
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21.3.3 It   
Matematiske værktøjsprogrammer kan inddrages i alle aspekter af matematisk arbejde og skal 
inddrages på en måde, så de bliver en naturlig del af de studerendes personlige matematiske 
beredskab med henblik på undersøgende aktiviteter, begrebstilegnelse, beregning for formidling. 
De studerende skal opnå indsigt i det gensidige afhængighedsforhold mellem på den ene side 
værktøjsprogrammernes potentiale som støtte for udviklingen af matematisk forståelse, og på den 
anden side den matematikbeherskelse, der er nødvendig for at sikre en indsigtsfuld og kritisk 
anvendelse af selvsamme værktøjsprogrammer. 
Undervisningen skal tilrettelægges med en hensigtsmæssig vekslen mellem brug af matematiske 
værktøjsprogrammer og ”blyant og papir” (eller redskaber med samme funktionalitet). Både i 
undervisningen og i elevernes selvstændige arbejde med det matematiske stof skal der træffes 
bevidste og fagligt velbegrundede værktøjsvalg. 
Matematiske værktøjsprogrammer omfatter faciliteter, der understøtter eksperimenterende og 
dynamiske aktiviteter med funktioner samt i geometri og statistik, herunder dynamisk graftegning 
og regnearksfaciliteter, samt generel symbolmanipulation med CAS. 
 
21.4. Prøveformer, bedømmelseskriterier og karaktergivning  
21.4.1 Prøveformer  
Der afholdes én mundtlig og én centralt stillet skriftlig prøve. Den mundtlige prøve kan erstattes af 
en projektprøve.   
  
21.4.2 Den skriftlige prøve  
Grundlaget for den skriftlige prøve er et todelt opgavesæt udarbejdet af Opgavekommissionen for 
Adgangskursus. Prøvens varighed er 4 timer. 
Det skriftlige opgavesæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet, men andre emner og 
problemstillinger kan inddrages, idet grundlaget så beskrives i opgaveteksten.  
Den skriftlige prøve består af 2 dele: 1. del, hvor eksaminanderne kun må benytte en til prøven 
udleveret formelsamling og 2. del, hvor alle hjælpemidler er tilladte, på nær kommunikation med 
omverdenen. Opgaverne udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over et 
matematisk værktøjsprogram, jf. pkt. 21.3.3.  
For det skriftlige eksamenssæt gælder, at der i bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål 
og i helhedsindtrykket vil blive lagt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, herunder 
om der i opgavebesvarelsen er:   
– en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af hvad den enkelte opgave og 
de enkelte delspørgsmål går ud på   
– en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik   
– en dokumentation i form af et passende antal mellemregninger   
– en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige 
faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder   
– en brug af figurer og illustrationer   
– en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer  
– en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og 
med brug af almindelig matematisk notation.   
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21.4.3 Den mundtlige prøve  
Ved den mundtlig prøve trækker den studerende et spørgsmål, som består af et overordnet 
spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Spørgsmålene stilles inden for kernestoffet og det 
supplerende stof. Spørgsmålene til prøven skal offentliggøres i god tid inden prøven og skal 
udformes således, at de tilsammen gør det muligt at evaluere de faglige mål, der er beskrevet i pkt. 
21.2.1.  Der eksamineres 2,5 studerende i timen alt inklusive. Der gives tilsvarende forberedelsestid. 
Under forberedelsen må eksaminanden benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med 
omverdenen.  
 
21.4.4 Bedømmelseskriterier og karaktergivning   
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation opfylder de faglige 
mål, som er angivet i pkt. 21.2.1. I vurderingen lægges der vægt på, om eksaminanden:  
1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder:  
− kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber  
− har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt  
− er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt  
2) kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder:  
− kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer  
− kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk 
problem på en klar og overskuelig måde  
− kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde   
3) har overblik over matematik, herunder:  
– kan bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og 
problembehandling  
– demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk ræsonnement 
- et område, hvor matematik anvendes i samspil med andre fag 
De ovenfornævnte bedømmelseskriterier lægges til grund for bedømmelsen af såvel skriftlige som 
mundtlige præstationer. Det vil altid afhænge af det faglige stof, eller det konkrete 
eksamensspørgsmål, hvilke af de omtalte kriterier der naturligt er i spil i den givne situation. 
Ved den mundtlige prøve lægges der særlig vægt på, om eksaminanden demonstrerer indsigt i 
matematisk teori og bevisførelse.  
I både den skriftlige prøve og i den mundtlige prøve gives der én karakter ud fra en 
helhedsbedømmelse.   
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§8                                                   Matematik A 
 

Kurset svarer til det gymnasiale niveau A 
 
8.1 Identitet og formål 
8.1.1 Identitet 
Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til 
modellering og problembehandling. Matematik er uundværlig i ingeniørvidenskab, naturvidenskab 
og teknologi og har inden for disse områder op gennem tiderne haft særlig betydning i opbygning af 
ny viden og indsigt. Samtidig har faget stor betydning for borgere i et demokratisk samfund, hvor 
kendskab til matematik er en forudsætning for at kunne deltage i og forstå politiske 
beslutningsprocesser. Faget beskæftiger sig både med teoretiske og anvendelsesorienterede emner 
gennem opbygning af og indsigt i matematisk teori, der anvendes til modellering og løsning af såvel 
teoretiske som praktisk orienterede problemstillinger. 
 
8.1.2 Formål 
Undervisningen skal give de studerende et for ingeniøruddannelserne relevant kendskab til 
fundamentale matematiske begreber, metoder og tankegange. 
Der lægges vægt på, at matematikken for teknisk-naturvidenskabelige fag udgør såvel et 
beskrivelsesmiddel som et regneteknisk værktøj, hvor teoretisk forståelse og redskabsmæssige 
færdigheder gensidigt understøtter hinanden. 
De studerende skal opøve evnen til at udtrykke matematisk prægede overvejelser og 
argumentationer klart i tale, skrift og grafik. 
 
8.2 Faglige mål og fagligt indhold 
 
8.2.1 Faglige mål 
De studerende skal kunne: 
- operere med tal og repræsentationer af tal samt kritisk vurdere resultater af sådanne operationer 
- håndtere formler, kunne opstille og redegøre for symbolholdige beskrivelser af 
variabelsammenhænge og kunne anvende symbolholdigt sprog til at løse problemer med 
matematisk indhold 
- oversætte mellem de fire repræsentationsformer tabel, graf, formel og sproglig beskrivelse 
- anvende statistiske modeller til beskrivelse af data fra andre fagområder 
- anvende funktionsudtryk og udtryk for afledede funktioner i opstilling af matematiske modeller på 
baggrund af datamateriale eller viden fra andre fagområder, kunne analysere givne matematiske 
modeller, foretage fremskrivninger og forholde sig reflekterende til idealiseringer og rækkevidde af 
modeller 
- anvende forskellige fortolkninger af stamfunktionsbegrebet og forskellige metoder til løsning af 
differentialligninger 
- opstille geometriske modeller og løse geometriske problemer baseret på en analytisk beskrivelse 
af geometriske figurer og flader i koordinatsystemer samt udnytte dette til at svare på teoretiske og 
praktiske spørgsmål, herunder problemløsning med anvendelse af vektorfunktioner og funktioner af 
to variable 
- anvende matematiske værktøjsprogrammer til eksperimenter og begrebsudvikling samt 
symbolbehandling og problemløsning 
- operere med og redegøre for matematiske ræsonnementer og beviser samt de induktive og 
deduktive sider ved opbygningen af matematisk teori 
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- demonstrere viden om matematikanvendelse inden for naturvidenskab og teknik, herunder viden 
om anvendelse i behandling af en mere kompleks problemstilling 
- kommunikere aktivt i og med matematik i både mundtlig og skriftlig formidling 
- læse matematikfaglige tekster på engelsk  
 
8.2.2 Kernestof  
Gennem kernestoffet skal de studerende opnå faglig fordybelse, viden og kundskaber. 
 
-regningsarternes hierarki, brøk og procentregning, reduktion, faktorisering, regler for regning med 
potenser og rødder, logaritmer og numerisk værdi, ligefrem og omvendt proportionalitet, tilnærmet 
og eksakt værdi  

– ligningsløsning både analytisk, grafisk, og numerisk  

- forholdsberegninger i ligedannede trekanter, beregninger i retvinklede trekanter og kendskab til 
beregninger i vilkårlige trekanter  

̶ analytisk plangeometri; punkt, linje, parabel og cirkel, skæringer og afstande 

̶ geometrisk og analytisk vektorregning i planen; vektorrepræsentation både med kartesiske og 
polære koordinater, komposanter, længder og vinkler.  

–deskriptiv statistik, grafisk præsentation af data, anvendelse af regression til bestemmelse af 
funktionsforskrifter, der beskriver et givet datasæt  

̶ funktionsbegrebet; repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, fortegnsvariation, 
monotoniforhold, beskrivelse ud fra en grafisk repræsentation, omvendt funktion. 

̶ karakteristiske egenskaber ved funktioner, lineære funktioner, polynomier, eksponentielle 
udviklinger og logaritmefunktioner samt sammensatte og stykkevist definerede funktioner, 
modellering, den harmoniske svingning som eksempel på en funktion 

̶̶ differentialkvotient; begreberne grænseværdi, kontinuitet og differentiabilitet samt definition og 
fortolkning af differentialkvotient, tangentligning, væksthastighed, differentialkvotientens 
sammenhæng med monotoniforhold og tolkning heraf 

̶ bestemmelse af den afledede funktion for lineære funktioner og polynomier, samt kendskab til den 
afledede funktion for eksponential- og logaritmefunktioner. Regneregler for differentiation af sum, 
differens, produkt og kvotient af to funktioner samt funktion multipliceret med konstant og 
sammensatte funktioner 

– vektorfunktioner, grafisk forløb af banekurver, herunder tangentbestemmelse, samt anvendelser af 
vektorfunktioner 

-Geometrisk fortolkning af komplekse tal. Løsning af andengradsligninger. 

̶ geometrisk og analytisk vektorregning i rummet; linjer og planer, projektioner, længder, afstande, 
skæringer og vinkler 
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- introduktion til funktioner af to variable herunder kendskab til tangentplan, retningsafledet, 
gradient, niveaukurver, ekstrema for funktioner af to variable 

̶ 

- integralregning; integrationsprøven, stamfunktion, bestemte og ubestemte integraler, anvendelse af 
regneregler for integration af sum, differens og funktion multipliceret med konstant, integration ved 
substitution og kendskab til partiel integration, arealberegninger, volumenberegninger ved 
omdrejning om x- og y- aksen samt beregning af kurvelængde. 

- differentialligningsbegrebet; eftervisning af løsning ved indsættelse, fuldstændig og partikulær 
løsning af førsteordens lineære differentialligninger, separable differentialligninger herunder den 
logistiske differentialligning, kendskab til numerisk løsning af differentialligninger, herunder 
hældningsfelter og kendskab til opstilling og modellering af differentialligninger.  

  

 

8.2.3. Supplerende stof  
For at eleverne kan leve op til alle de faglige mål, skal det supplerende stof blandt andet omfatte 
sammenhængende forløb med:  
- vægt på deduktive metoder 
- vægt på bevisførelse inden for udvalgte emner, herunder infinitesimalregning 
– bearbejdning af autentisk datamateriale fra naturvidenskab og/eller teknik 
 
8.3 Tilrettelæggelse 
8.3.1 Didaktiske principper 
Undervisningen tilrettelægges med henblik på, at den enkelte studerende når de faglige mål.  
Undervisningen tilrettelægges med progression i fagligt indhold. 
I centrum for undervisningen skal stå den studerendes selvstændige håndtering af matematiske 
problemstillinger og opgaver. Udvalgte emneområder kan tilrettelægges som gruppearbejde. 
Den studerendes matematiske begrebsapparat og innovative evner skal bl.a. udvikles ved hjælp af 
en eksperimenterende tilgang til matematiske emner, problemstillinger og opgaver, herunder ved at 
tilrettelægge nogle forløb induktivt, så den studerende får mulighed for selvstændigt at formulere 
formodninger ud fra konkrete eksempler. 
Undervisningen tilrettelægges, så den studerende får en klar forståelse af den deduktive opbygning 
af matematisk teori.  
De studerendes grundlæggende matematiske færdigheder og paratviden skal udvikles og gøres 
robuste gennem hele forløbet. 
Ved tilrettelæggelsen af undervisningen skal der lægges vægt på koordinering med faget Fysik. 
Den enkelte studerendes forståelse af matematik skal udvikles gennem arbejde med mundtlig 
formidling. 
Der lægges i undervisningen vægt på matematikkens anvendelser således, at de studerende kan se, 
hvordan de samme matematiske metoder kan anvendes indenfor forskellige fagområder. 
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8.3.2 Arbejdsformer, herunder skriftligt arbejde 
De studerendes mulighed for selvstændig tilegnelse og anvendelse af matematiske begreber samt 
problemløsnings- og modelleringsstrategier skal stå i centrum for ethvert valg af arbejdsform. 
Arbejdsformer vælges med udgangspunkt i de studerendes sociale og faglige forudsætninger samt 
en hensigtsmæssig progression med hensyn til selvstændighed og ansvar, så de studerendes 
studieparathed med henblik på matematiktilegnelse udvikles både i samarbejdsrelationer og 
individuelt. 
I den daglige undervisning skal der indgå både mundtlige og skriftlige arbejdsformer, der sikrer, at 
den enkelte studerende udvikler kompetence til (individuelt og i samarbejde med andre) at tilegne 
sig matematisk indsigt gennem læsning og bearbejdning af matematiske tekster. Der skal herunder 
indgå tekster på engelsk. 
Der skal arbejdes eksplicit med den mundtlige dimension. Udvalgte forløb i kernestoffet 
tilrettelægges som styrede læringsforløb, hvor de studerende parvist eller i mindre grupper arbejder 
selvstændigt med stoffet gennem hele forløbet og udvikler deres matematiske begrebsdannelse 
gennem deres indbyrdes faglige diskussion. Arbejdsoplægget til de forskellige grupper kan med 
fordel varieres og tilpasses de studerendes faglige niveau. 
Åbne eller delvist åbne faginterne eller fageksterne problemstillinger kan være genstand for både 
korte og længere projektorienterede forløb, hvor de studerende arbejder undersøgende ud fra 
vejledning om, hvilken matematik der kan bringes i spil, og efterfølgende afrapporterer deres 
resultater. De behandlede problemstillinger skal ikke nødvendigvis være de samme for alle 
studerende. 
Som en afgørende støtte for tilegnelsen af matematisk teori og metode skal de studerende i og uden 
for undervisningen arbejde både individuelt og i grupper med opgaveløsning. Vægten skal dels 
lægges på træning af basale matematiske færdigheder og problemløsning og dels på anvendelse og 
diskussion af forskellige løsningsstrategier med og uden matematiske værktøjsprogrammer. 
Der afleveres skriftlige opgaver af et omfang svarende til 70 arbejdstimer. Opgaverne rettes og 
kommenteres af underviseren. 
 
8.3.3 IT 
Matematiske værktøjsprogrammer kan inddrages i alle aspekter af matematisk arbejde og skal 
inddrages på en måde, så de bliver en naturlig del af de studerendes personlige matematiske 
beredskab med henblik på undersøgende aktiviteter, begrebstilegnelse, beregning for formidling. 
De studerende skal opnå indsigt i det gensidige afhængighedsforhold mellem på den ene side 
værktøjsprogrammernes potentiale som støtte for udviklingen af matematisk forståelse, og på den 
anden side den matematikbeherskelse, der er nødvendig for at sikre en indsigtsfuld og kritisk 
anvendelse af selvsamme værktøjsprogrammer. 
Undervisningen skal tilrettelægges med en hensigtsmæssig vekslen mellem brug af matematiske 
værktøjsprogrammer og ”blyant og papir” (eller redskaber med samme funktionalitet). Både i 
undervisningen og i elevernes selvstændige arbejde med det matematiske stof skal der træffes 
bevidste og fagligt velbegrundede værktøjsvalg. 
Matematiske værktøjsprogrammer omfatter faciliteter, der understøtter eksperimenterende og 
dynamiske aktiviteter med funktioner samt i geometri og statistik, herunder dynamisk graftegning 
og regnearksfaciliteter, samt generel symbolmanipulation med CAS. 
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8.4 Prøveformer, bedømmelseskriterier og karaktergivning 
8.4.1 Prøveformer 
Der afholdes én mundtlig samt to centralt stillede skriftlige prøver. Den ene skriftlige prøve er en 
midtvejsprøve, som er den samme som den skriftlige prøve til Matematik B (§21). Den mundtlige 
prøve kan erstattes af en projektprøve. Har den studerende fået godkendt de skriftlige 
afleveringsopgaver, kan såvel den mundtlige som én af de skriftlige prøver erstattes af en 
projektprøve. 
Den enkelte institution kan vælge at tilrettelægge første del af kurset, så det afsluttes med både en 
skriftlig og en mundtlig prøve på B-niveau i overensstemmelse med beskrivelsen af Matematik B i 
§21.  
 
 
8.4.2 De skriftlige prøver 
Grundlaget for hver af de skriftlige prøver er et todelt opgavesæt udarbejdet af 
Opgavekommissionen for Adgangskursus. Hver af prøvernes varighed er 4 timer. 
De skriftlige opgavesæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet, men andre emner og 
problemstillinger kan inddrages, idet grundlaget så beskrives i opgaveteksten.  
Begge de skriftlige prøver består af to dele: 1. del, hvor eksaminanderne kun må benytte en til 
prøven udleveret formelsamling og 2. del, hvor alle hjælpemidler er tilladte, på nær kommunikation 
med omverdenen. Opgaverne udarbejdes ud fra den forudsætning, at eksaminanden råder over et 
matematisk værktøjsprogram, jf. pkt. 8.3.3.  
I den afsluttende skriftlige prøve, kan alt kernestof inddrages. Kernestoffet, hvori der stilles opgaver 
i midtvejsprøven, er følgende: 
- regningsarternes hierarki, simpel symbolmanipulation, ligefrem og omvendt proportionalitet, det 
udvidede potensbegreb, ligningsløsning med algebraiske og grafiske metoder, samt numeriske 
metoder med brug af matematiske værktøjsprogrammer samt absolut værdi 
- simple statistiske metoder til håndtering af diskret og grupperet datamateriale, grafisk 
repræsentation af statistisk materiale, empiriske statistiske deskriptorer samt anvendelse af lineær, 
eksponentiel og polynomiel regression, herunder usikkerhedsbetragtning og residualplot 
- funktionsbegrebet, sammensat funktion, omvendt funktion, stykkevist defineret funktion, 
karakteristiske egenskaber ved følgende elementære funktioner og deres grafiske forløb: lineære 
funktioner, polynomier, eksponentielle udviklinger samt logaritmefunktioner 
- grafisk håndtering af den harmoniske svingning, herunder periode og amplitude 
-definition og fortolkning af differentialkvotient, herunder væksthastighed, afledet funktion af de 
elementære funktioner samt regnereglerne for differentiation af sum, differens, produkt og kvotient 
samt af sammensat funktion  
- monotoniforhold, ekstrema og optimering samt sammenhængen mellem disse begreber og 
begrebet differentialkvotient  
– vektorer i to dimensioner givet ved koordinatsæt, herunder skalarprodukt, determinant, projektion, 
vinkler, areal, linje, cirkel, skæringer og afstandsberegninger samt anvendelser af vektorbaseret 
koordinatgeometri til opstilling og løsning af plangeometriske problemer, herunder trigonometriske 
problemer  
– principielle egenskaber ved matematiske modeller, matematisk modellering 
For de skriftlige eksamenssæt gælder, at der i bedømmelsen af besvarelsen af de enkelte spørgsmål 
og i helhedsindtrykket vil blive langt vægt på, om eksaminandens tankegang fremgår klart, 
herunder om der i opgavebesvarelsen er:   
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– en forbindende tekst fra start til slut, der giver en klar præsentation af hvad den enkelte opgave og 
de enkelte delspørgsmål går ud på   
– en hensigtsmæssig opstilling af besvarelsen i overensstemmelse med god matematisk skik   
– en dokumentation i form af et passende antal mellemregninger   
– en redegørelse for den anvendte fremgangsmåde, herunder den eventuelle brug af de forskellige 
faciliteter, som et værktøjsprogram tilbyder   
– en brug af figurer og illustrationer   
– en tydelig sammenhæng mellem tekst og figurer  
– en afrunding af de forskellige spørgsmål med præcise konklusioner, præsenteret i et klart sprog og 
med brug af almindelig matematisk notation.   
 
8.4.3 Den mundtlige prøve 
Ved den mundtlig prøve trækker den studerende et spørgsmål, som består af et overordnet 
spørgsmål med konkrete delspørgsmål. Spørgsmålene stilles inden for kernestoffet og det 
supplerende stof. Spørgsmålene til prøven skal offentliggøres i god tid inden prøven og skal 
udformes således, at de tilsammen gør det muligt at evaluere de faglige mål, der er beskrevet i pkt. 
8.2.1.  Der eksamineres 2,5 studerende i timen alt inklusive. Der gives tilsvarende forberedelsestid. 
Under forberedelsen må eksaminanden benytte alle hjælpemidler, bortset fra kommunikation med 
omverdenen.  
 
8.4.4 Bedømmelseskriterier og karaktergivning 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation opfylder de faglige 
mål, som er angivet i pkt. 21.2.1. I vurderingen lægges der vægt på, om eksaminanden:  
1) har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder:  
− kan håndtere matematisk symbolsprog og matematiske begreber  
− har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt  
− er i stand til at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt  
2) kan anvende matematik på foreliggende problemer, herunder:  
− kan vælge hensigtsmæssige metoder til løsning af forelagte problemer  
− kan præsentere et matematisk emne eller en fremgangsmåde ved løsning af et matematisk 
problem på en klar og overskuelig måde  
− kan redegøre for foreliggende matematiske modeller og diskutere deres rækkevidde   
3) har overblik over matematik, herunder:  
– kan bevæge sig mellem fagets teoretiske og praktiske sider i forbindelse med modellering og 
problembehandling  
– demonstrerer indsigt i karakteristiske sider af matematisk ræsonnement 
- et område, hvor matematik anvendes i samspil med andre fag 
De ovenfornævnte bedømmelseskriterier lægges til grund for bedømmelsen af såvel skriftlige som 
mundtlige præstationer. Det vil altid afhænge af det faglige stof, eller det konkrete 
eksamensspørgsmål, hvilke af de omtalte kriterier der naturligt er i spil i den givne situation. 
Ved den mundtlige prøve lægges der særlig vægt på, om eksaminanden demonstrerer indsigt i 
matematisk teori og bevisførelse.  
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I både den skriftlige prøve og i den mundtlige prøve gives der én karakter ud fra en 
helhedsbedømmelse.   
 
 
 
 


