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Skriftlig eksamen 1hf 
 

Dato Tidsrum Eksamen / prøve 

Tirsdag 31. juni 
 

kl. 9.00-12.00 Skriftlig eksamen, hf: matematik C   

   

Mødetid ved de skriftlige eksaminer senest kl. 8.45. Kommer du for sent, kan du blive nægtet 
adgang til prøven. 

Du er selv ansvarlig for at medbringe hjælpemidler (formelsamling, lommeregner, ekstra batterier, 
bøger, notater mv.). 

Mobiltelefoner er ikke tilladt. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. 

 
OFFENTLIGGØRELSE AF EKSAMENSPLAN   

Tidspunkt Offentliggørelse 

Primo maj Offentliggørelse af eksamensplanen for de hold der udelukkende består af HF-elever 

13. maj 1. offentliggørelse af eksamensplanen, der omfatter alle de skriftlige prøver og de 

mundtlige prøver, der afholdes før den 27. maj. 

20. maj 2. offentliggørelse, der omfatter hele eksamensplanen. 

Alle skriftlige og mundtlige eksaminer ligger i perioden fra og med den 23. maj til og med den  
22. juni.  
 
VÆRD AT VIDE 

Holdenes undervisningsbeskrivelser, som er grundlaget for de mundtlige prøver, kan ses på Lectio. 
Det enkelte hold har en studieplan, der viser årets arbejde. Herfra er der link til undervisnings-
beskrivelsen for holdet, som er en samlet oversigt over eksamensgrundlaget.  
Fra og med den 1. maj omfatter undervisningsbeskrivelserne hele årets arbejde. 
 
Afsluttende fag i 1 hf,  årgang 2014                  Maj-juni 2015 

Klasse Fag Prøveform 

1hf matematikC sx + mx 

 naturvidenskabelig 
faggruppe 

mx 

 praktisk-musisk fagC mx 

Praktisk-musisk fag billedkunstC mx 

 mediefagC mx 

 musikC mx 

sx = skriftlig eksamen      mx = mundtlig eksamen  

 
Eksamen i de enkelte fag afholdes efter de retningslinjer, som er beskrevet i HF-bekendtgørelsen og 
andre bekendtgørelser.  Læreplanerne kan findes på undervisningsministeriets hjemmeside 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner 

Spørg dine lærere om, hvordan prøverne i de forskellige fag foregår. 
 
På hf går man til eksamen i alle fag med undtagelse af idræt C. 

http://uvm.dk/Uddannelser/Gymnasiale-uddannelser/Fag-og-laereplaner
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På Herlev Gymnasium og HF skal alle elever i 1hf altid til eksamen i matematik C og det praktisk-
musiske fag, uanset om du løfter det til B-niveau. 
 
SYGDOM 

 

Sygdom Der er mødepligt til eksaminer og eneste lovlige grund til fravær er sygdom. Hvis 
man udebliver ti len eksamen eller årsprøve kan man normalt ikke oprykkes til 
næste klasse. 
 
Bliver du syg til en af de fastsatte skriftlige eller mundtlige prøver til eksamen skal 
du: 

 Ringe til kontoret inden prøvens begyndelse og give kontoret besked om, at 
du er syg 

 Skaffe en lægeerklæring samme dag hos din læge. Du betaler selv for 
lægeattesten. 

 Aflevere lægeerklæringen hurtigst muligt på kontoret – og senest to 
hverdage dage efter prøvedagen 
 

 Har du påbegyndt en prøve, vil den fastsatte karakter gælde, og man kan 
ikke komme til sygeeksamen 

 Bliver du syg under eksamen, kan du få tilladelse til sygeeksamen, hvis 
prøven afbrydes, og du søger læge og får en lægeerklæring. 

  
 

Sygeeksamen Sygeeksamen i skriftlige prøver afholdes i august-september. 
Sygeeksamen i mundtlige prøver kan afholdes i maj-juni (samme eksamenstermin), 
men kun hvis det er praktisk muligt. Hvis ikke, afholdes sygeeksamen i august-
september. 
Sygeeksamensperioden er fra 8. august til 1. september 2016. 
 
 

Klagesager Ved klage over eksamen skal klagepunkterne præciseres og begrundes skriftligt. 
Klager skal indgives til rektor snarest muligt og inden 2 uger efter man har fået sin 
karakter. 
Rektor kan afvise en klage. Hvis klagen fremmes, indkalder rektor skriftlige 
udtalelser fra eksaminator og censor, som klageren derefter må kommentere. På 
dette grundlag træffer rektor en afgørelse.  
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IT-regler ved skriftlig eksamen 2016 

 

Retten til at benytte IT ved en prøve bortfalder, hvis du på den enkelte prøvedag 

 

1) ikke kan få dit udstyr til at virke, eller  

2) ikke følger anvisninger fra it-vejleder og vagter. 

 

Kommer du for sent – og får du lov til at deltage i eksamen -, skal du kunne pakke dit udstyr ud uden 

at forstyrre de andre prøvedeltagere. Kan det ikke lade sig gøre, må du være indstillet på at besvare 

prøven med kuglepen og papir. 

 

Tilladt udstyr 

Brug af computer og iPad er tilladt ved alle skriftlige prøver bortset fra delprøverne uden 

hjælpemidler i matematik, engelsk, spansk og musik.    

 

Brug af eget IT-udstyr  

Hvis du medbringer egen computer, iPad og evt. printer, sker det på følgende betingelser: 

 Du er selv ansvarlig for at kende benyttede programmer. Du kan ikke påregne hjælp fra it-

vejlederen.  

 Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr fungerer, og du kan ikke påregne at få hjælp, hvis der opstår 

problemer undervejs. Hvis udstyret bryder sammen, må du altså være indstillet på at fortsætte med 

kuglepen og papir. 

 Du er selv ansvarlig for, at du ikke har adgang til ulovlige programmer, og du er klar over, at du 

bliver bortvist fra eksamen, hvis du har adgang til ulovlige faciliteter.  

 Skolens forsikring dækker ikke dit udstyr, selv om det befinder sig på skolen. Hvis f.eks. dit 

udstyr beskadiges eller bliver stjålet, dækker kun din egen (ejerens) forsikring. 

Generelt 

Opstår der under prøven strømsvigt eller andre problemer med benyttelse af IT-udstyret, som ikke 

umiddelbart kan afhjælpes/udbedres, fortsættes prøven uden benyttelse af computer. Er der mistanke 

om snyd, så skal du give tilgang til din computer. Vi vil efter prøven tage et par stikprøver, og du skal 

i den forbindelse være klar til at give adgang til din computer. 

 

_________________________________________________________________________      

 

Ved eksamen kan der afleveres på følgende måder: 

 Digital besvarelse via link på din forside i Lectio. Du skal uploade en pdf-fil 

 Håndskrevet besvarelse som lægges i et omslag 

 En kombination af håndskrift og print, den samlede besvarelse lægges i et omslag 
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Herlev Gymnasium og HF Dato:  Side 1 af 3 

Navn:  Eksamensnr.:  Klasse/Hold:  

(HF-eksamen ell. 
tilsvarende) 

Fag:   

 

IT UNDER PRØVER  

 Der skal være sidehoved på alle dokumenter, du afleverer. Se eksempel i toppen af denne side. 

 Der er kun ét strømstik til hver elev under eksamen. Hvis du skal have strøm til flere enheder, fx 

en printer, så skal du medbringe en ekstra stikdåse.  

 Du skal gemme dit dokument i pdf-format.  

 Hvis du vil printe, skal du medbringe et tomt usb-stik til prøverne med påskrevet navn og klasse. 

Du skal teste, om det virker inden prøverne. 

 Hvis du afleverer digitalt: Din besvarelse skal være uploaded i Lectio inden prøven slutter. 

Hvis du vil printe enkelte sider og kombinere med håndskrevne sider – eller lave et prøveprint af 

din besvarelse til gennemlæsning: 

 Der skal kun ligge ét pdf-dokument på usb-stikket, hvis vagterne skal printe for dig. Du må gerne 

medbringe egen printer. 

 Dine sider skal være printet ud på papir, inden prøven slutter. Hvis du vil benytte skolens 

printere, skal du være klar til at printe 20 min. før prøvens afslutning. 

 

REGLER FOR BRUG AF INTERNET UNDER PRØVEN 

Det er tilladt at benytte computer og iPad under prøven, hvis der er slukket for det mobile netværk og 

bluetooth. Hvis du skal benytte internettet, så skal du benytte skolens netværk. 

 

Du må gerne benytte*:  

 Online lagerplads som Dropbox, Google Drive, Onedrive, Evernote, Lectio eller lignende, 

men kun til at tilgå egne notater og egne arbejder eller dokumenter uploadet af din lærer.  

 Gyldendals røde onlineordbøger (ordbog.gyldendal.dk) og Ordbogen.com 

 Meebook, ibøger eller lignende, men kun hvis din lærer har benyttet disse 

undervisningsmidler i undervisningen.  

Du må ikke benytte*: 

 Oversættelsesprogrammer, der kan oversætte hele sætninger og hele tekster fra et sprog til et 

andet (fx Google Translate). 

 Automatiske analyse-, harmoniserings-, arrangements-eller kompositionsfaciliteter. 

 Delingsfunktioner på Dropbox, Google Drive, Onedrive, Evernote, Lectio eller lignende. 

 Nogen form for kommunikation med andre. 

 Internetsøgninger. 

Hvis du er i tvivl, så skal du lade være – eller spørge først. Ved overtrædelse af ovenstående vil du 

blive bortvist fra eksamen. 

 

Når du bruger computer og/eller iPad og usb-stik, så kan du ikke tage computeren/iPad’en eller usb-

stikket med dig, hvis du afleverer før tid. Du kan først pakke den og dine papirer sammen, når 

prøvetiden er udløbet og alle, der er til den samme prøve (på landsplan), har afleveret. Du skal derfor 

vente ca. et kvarter udover prøvetidens udløb, før du kan pakke sammen og tage hjem. 

 

 

* Der er sær-regler for brug af internet i Spansk skriftligt på STX og Dansk skriftligt på HF i 2o, 2p, 

2r 
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Billedkunst C 
4.2. Prøveform 
Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: 
1) en prøve i eksaminandens eksamensprojekt 
2) en prøve i det teoretisk analytiske stof på grundlag af en opgave, som 
tager udgangspunkt i eksaminandens portfolio, jf. pkt. 3.2. 
Eksaminanden vælger rækkefølgen eller kan vælge at flette de to dele 
sammen. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden 
er ca. 60 minutter pr. eksaminand. 
Prøvedelen i eksaminandens eksamensprojekt 
Grundlaget for denne del af prøven er eksaminandens eksamensprojekt. 
Denne del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor eksami-
nanden redegør for og diskuterer centrale elementer i projektet, samt af en 
uddybende samtale mellem eksaminand og eksaminator om eksaminan-
dens projekt. 
Eksaminationstiden er maksimalt 10 minutter for denne del af prøven. 
Prøvedelen i det teoretisk analytiske stof på grundlag af eksaminandens 
portfolio 
Opgaven formuleres af eksaminator inden for et emne, der er valgt således, 
at eksaminanden kan inddrage eksempler på tværs af portfolioen, jf. pkt. 
3.2. Eksemplerne er dels fremstillet af eksaminanden, dels fotografier eller 
reproduktioner af eksempler fremstillet af andre. 
Eksaminanden besvarer opgaven med udgangspunkt i portfolioens indhold. 
Besvarelsen uddybes i en efterfølgende samtale mellem eksaminand og 
eksaminator. [...] 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 
præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. 
Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve i eksaminandens 
eksamensprojekt lægges desuden vægt på eksamensprojektets idé og 
udførelse i forhold til den opstillede problemformulering. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation. 
 

Dramatik C 
4.2. Prøveform 
Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele. Den varer ca. 30 
minutter pr. eksaminand og fordeles med ca. halvdelen af tiden til hver af 
prøvens to dele. 
Den første, praktiske del er en prøve i evnen til at udvikle og realisere en 
idé, baseret på det afsluttende projekt, jf. pkt. 3.2. Prøven består af en 
gruppevis eller individuel præsentation af (dele af) det afsluttende projekt. 
Gruppen kan bestå af indtil fem eksaminander. Prøvens varighed er fire til 
seks minutter gange antallet af gruppemedlemmer. Der gennemføres ingen 
bedømmelse under denne del af prøven. Ved præsentationen kan eksami-
nanderne anvende enkelte hjælpere, hvis indsats skal fremstå klart for 
eksaminator og censor. Hjælpere deltager ikke i samtalen og bedømmes 
ikke ved prøven. 
Efter præsentationen gennemføres en faglig samtale mellem eksami-
nand(er) og eksaminator med henblik på en forståelse af projektet i sig selv 
og set i et større perspektiv. Kursets leder beslutter, om den faglige samtale 
foregår individuelt eller gruppevis. Når faglige forhold gør det nødvendigt, 
undtager kursets leder en eksaminand fra gruppevis samtale. 
Den anden del er en individuel prøve uden forberedelsestid. Denne 
gennemføres som en af eksaminator ledet perspektiverende faglig samtale, 
hvor andre dele af kernestoffet og eksaminandens portfolio, jf. pkt. 3.2., 
inddrages. Portfolioen indgår ikke i bedømmelsesgrundlaget ved prøven. 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 
præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. 
Der indgår følgende momenter i bedømmelsen på grundlag af en 
helhedsbedømmelse af eksaminandens afsluttende projekt og den 
mundtlige præstation: 
– projektets kompleksitet og sværhedsgrad 
– graden af gennemarbejdelse 
– eksaminandens evne til at kommunikere til målgruppen. 
– eksaminandens overblik og detaljerede forståelse af projektet 
– eksaminandens evne til at reflektere og perspektivere til relevante teorier 
og historie 
– eksaminandens evne til under samtalen at udfolde nye sider af projektet. 

Bedømmelsen er individuel, og der gives én karakter på grundlag af en 
helhedsbedømmelse af eksaminandens samlede præstation. 
 

Mediefag C 
4.2. Prøveform 
Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele: 
– en prøve i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion, jf. pkt. 3.2. 
– en prøve i det teoretisk-analytiske stof. 
Prøven i gruppens/eksaminandens eksamensproduktion 
Grundlaget for denne del af prøven er gruppens/eksaminandens 
eksamensproduktion. 
Kursets leder beslutter, om eksaminationen foregår individuelt eller 
gruppevis. Når faglige forhold gør det nødvendigt, undtager kursets leder 
en eksaminand fra gruppevis eksamination. 
Denne del af eksaminationen består af et indledende oplæg, hvor 
gruppen/eksaminanden redegør for og diskuterer centrale elementer i 
produktionen, samt af en uddybende samtale mellem gruppe/eksaminand 
og eksaminator om gruppens/eksaminandens produktion. Censor kan stille 
uddybende spørgsmål til gruppen/eksaminanden. 
Eksaminationstiden er ca. 10 minutter pr. eksaminand for denne del af 
prøven, dog maksimalt 40 minutter, uanset antallet af eksaminander i 
gruppen. 
Prøven i det teoretisk-analytiske stof 
I forberedelsestiden må eksaminanden benytte alle hjælpemidler. 
Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. Endvidere er brug af 
internettet ikke tilladt, jf. dog § 15, stk. 2, i den almene eksamens-
bekendtgørelse. 
Grundlaget for prøven er et ikke-gennemgået citat fra en film eller et tv-
program. Citatet må højst være på fem minutter og skal have tilknytning til 
film- og tv-forløb, der har været arbejdet med i den teoretisk-analytiske del 
af undervisningen. Citatet skal ledsages af et ark indeholdende de 
nødvendige credits samt eventuelt vejledende spørgsmål. Eksamenscitater 
må bruges tre gange. Eksaminanden prøves i sin evne til at fremdrage 
væsentlige aspekter i citatet og foretage en perspektivering. 
Forberedelsestiden er ca. 30 minutter og eksaminationstiden ca. 30 
minutter pr. eksaminand for denne del af prøven. 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 
præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. 
Ved bedømmelsen af eksaminandensgennemgang af citatet lægges der 
vægt på: 
– analysen af de filmsproglige virkemidlers anvendelse 
– redegørelsen for elementære dramaturgiske og genremæssige forhold 
– perspektiveringen af citatet til gennemgået stof. 
Ved bedømmelsen af medieproduktionen lægges der vægt på: 
– udformningen af billed- og lydside 
– overensstemmelsen mellem formål, indhold, udformning og målgruppe. 
Ved bedømmelsen af eksaminandensredegørelse for produktionen lægges 
der vægt på: 
– evnen til at begrunde valget af filmsproglige virkemidler 
– evnen til at forholde sig analytisk-reflekteret til egen produktion. 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af produktionen og 
eksaminandens præstation i prøvens to dele. 
 

Musik C 
4.2. Prøveform 
Der afholdes en mundtlig prøve i musikkundskab og musikudøvelse. 
Musikkundskab (-teori og -historie) 
Prøven tager primært udgangspunkt i kendt stof fra det valgte musikemne i 
undervisningen og sekundært i ukendt parallelstof. Prøvematerialet består 
af en indspilning af et eller flere stykker musik af sammenlagt højst 10 
minutters varighed, en grafisk gengivelse af den klingende musik eller dele 
heraf, og eventuelt øvrigt materiale. 
Eksaminationstiden er ca. 20 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 40 
minutters forberedelsestid. 
Forberedelseslokalet skal være forsynet med afspilningsanlæg og et 
tangentinstrument. Eksaminanden kan medbringe instrument efter eget 
valg. 
Prøvematerialet godkendes af censor forud for prøvens afholdelse. 
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Musikudøvelse (sang og sammenspil) 
I musikudøvelse opføres et indstuderet nummer i grupper på mindst to 
eksaminander. Den enkelte eksaminand optræder kun én gang. 
Eksaminationstiden er ca. fem minutter pr. eksaminand. Det er tilladt 
læreren diskret at støtte fremførelsen på f.eks. klaver. 
I tiden mellem sidste undervisningstime og eksamen mødes læreren med 
kursisterne to til tre gange for at vedligeholde de musikalske færdigheder 
med henblik på gruppefremførelse. [...] 
Ved prøve i sygeeksamensterminen eksamineres i musikkundskab samt et 
solonummer valgt af eksaminanden, idet gruppesammenspil bortfalder. 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 
præstation lever op til de faglige mål, der er angivet i pkt. 2.1. Der lægges 
vægt på følgende: 
Musikkundskab (-teori og -historie) 
– elementært kendskab til musikalske parametre, musiklære og hørelære 
og evne til at bruge dette i analyse af musik 
– elementært kendskab til musikkens historiske, samfundsmæssige og 
kulturelle sammenhæng 
Musikudøvelse (sang og sammenspil) 
– lydhørhed og musikalitet, dvs. fornemmelse for egen funktion i gruppen i 
balance med gruppens øvrige medlemmer 
– vokale og/eller instrumentale færdigheder 
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens 
præstation. 
 

Naturvidenskabelig faggruppe 
4.2. Prøveform 
Der afholdes en individuel, mundtlig prøve bestående af to dele, A og B, 
med en samlet varighed på ca. 40 minutter. De to dele optager hver især 
ca. halvdelen af prøvetiden. 
I forberedelsestiden, som er ca. 40 minutter, har eksaminanden i den 
udstrækning, det er praktisk muligt, adgang til apparatur, kemikalier og 
andet udstyr, der er relevant. 
A  Eksaminanden præsenterer kort evalueringsopgaven, jf. pkt. 3.2., og 
uddyber udvalgte områder i opgaven. Dernæst følger en samtale om både 
evalueringsopgaven og det faglige indhold i det dertil hørende fællesfaglige 
emne. 
B  Denne opgave tildeles ved lodtrækning. 
Opgaven er titlen på et eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet 
empiribaseret arbejde, der er indgået i det samlede undervisningsforløb. 
Eksaminanden gør rede for det konkrete eksperiment, feltarbejde eller 
andet empiribaseret arbejde. Under prøven skal relevant apparatur, 
kemikalier og andet udstyr være til stede i den udstrækning, det er muligt. 
Hvis institutionen stiller med eksaminatorer i alle tre fag, kan censor stille 
uddybende spørgsmål under prøven. Hvis institutionen stiller med 
eksaminatorer i de to fag, censor ikke repræsenterer, indgår censor på lige 
fod med eksaminatorerne under den mundtlige prøve. 
De tre fag skal være ligeligt repræsenteret i holdets samlede opgavesæt. 
Hvert enkeltfagligt eksperiment, feltarbejde eller andet empiribaseret 
arbejde må anvendes højst to gange. Fællesfaglige eksperimenter, 
feltarbejder eller andre empiribaserede arbejder må anvendes højst tre 
gange. Prøvematerialet, dvs. kursisternes evalueringsopgaver og listen 
over titlerne på det eksperimentelle arbejde, feltarbejde og andet 
empiribaseret arbejde, der kan inddrages i B-delen ved den mundtlige 
prøve, sendes til censor. 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminanden lever op 
til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1., og kan belyse fællesfaglige 
emner ud fra de tre fag. Herudover lægges der vægt på, om eksaminanden: 
– udtrykker sig klart, præcist og forståeligt i et korrekt fagligt sprog 
– kan analysere figurer og data og sætte dem i relation til relevante 
forklaringsmodeller 
– kan belyse en fællesfaglig problemstilling under inddragelse af relevant 
faglig viden 
– kan beskrive eksperimentelt arbejde, feltarbejde og andet empiribaseret 
arbejde samt præsentere data og vurdere resultater 
– kan forklare enkle sammenhænge mellem teori og praksis. 
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsvurdering af 
eksaminandens mundtlige præstation. 
 

Matematik C 
4.2. Prøveformer 
Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve. 
Den skriftlige prøve 
Til den skriftlige prøve gives der tre timer. Det centralt stillede skriftlige 
eksamenssæt består af opgaver stillet inden for kernestoffet og skal 
evaluere de tilsvarende faglige mål. Under prøven må eksaminanden 
benytte alle hjælpemidler. Kommunikation med omverdenen er ikke tilladt. 
Endvidere er brug af internettet ikke tilladt, jf. dog § 15, stk. 2, i den almene 
eksamensbekendtgørelse. 
Den mundtlige prøve 
Den mundtlige prøve skal inddrage gennemførte projektforløb og 
temaopgaver. De endelige spørgsmål til den mundtlige prøve skal 
offentliggøres i god tid inden prøven og skal tilsammen dække de faglige 
mål og det faglige indhold. En betydelig del af eksamensspørgsmålene skal 
være udformet således, at det er muligt at inddrage gennemførte 
projektforløb og temaopgaver med tilhørende kursistrapporter. 
Spørgsmålene og en fortegnelse over rapporter og undervisningsforløb 
sendes til censor. 
Det enkelte spørgsmål skal udformes med en overskrift, der angiver det 
overordnede emne for eksaminationen og med konkrete delspørgsmål. 
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 
minutters forberedelsestid. 
Prøven er todelt. 
Første del af prøven består af eksaminandens præsentation af sit svar på 
det udtrukne spørgsmål suppleret med uddybende spørgsmål. 
Anden del former sig som en samtale med udgangspunkt i det overordnede 
emne. 
4.3. Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsen er en helhedsvurdering af, i hvilket omfang eksaminandens 
præstation lever op til de relevante faglige mål, som er angivet i pkt. 2.1. 
Der lægges vægt på, om eksaminanden: 
– har grundlæggende matematiske færdigheder, herunder: 
– har kendskab til matematisk symbolsprog og matematiske begreber 
– har kendskab til matematiske metoder og kan anvende disse korrekt 
– færdighed i at bruge it-værktøjer hensigtsmæssigt. 
– har overblik over og 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 simple matematiske ræsonnementer 
– har kendskab til matematikanvendelse inden for et andet fagområde 
– kan reflektere over og diskutere rækkevidde af foreliggende matematiske 
modeller. 
I en eksamenssituation inddrages de kategorier, som er relevante for 
pågældende eksamensspørgsmål. 
Ved den mundtlige prøve indgår en eventuel rapport ikke i bedømmelsen. 
Der tages alene hensyn til den mundtlige præstation. 
I både den skriftlige og den mundtlige prøve gives der én karakter ud fra en 
helhedsbedømmelse. 
 
 
 


