
 
Inspiration til eksamen  
Her ser du tre eksempler på, hvordan du kan udnyttes ekstramaterialet på  
websitet lru.dk/hvadermatematik, når du skal lave eksamensspørgsmål. 
 

• Modellering med andengradspolynomier (om Eiffels brokonstruktioner)  
• Sandsynlighedsregning og statistik (om konsekvenser af soldyrkning)   
• Eksamen med eksperimenterende indhold (vektorer og analytisk geometri på B-niveau)  

 
1) Modellering med andengradspolynomier (om Eiffels brokonstruktioner)  

Mangler du materialer til en problemstilling  
på B-niveau, hvor der modelleres med brug  
af andengradspolynomier?  
 
Hvis du har adgang til grundbogen, Hvad er 
matematik? 1, så vil den indledende fortælling om 
Brokonstruktioner give et fyldigt materiale.  Her er 
Eiffels konstruktioner i centrum. 

 

Men du kan også direkte via websitet få adgang til 
nogle til Eiffels tegninger og data. I ekstramaterialer  
til kapitel 8 finder du følgende indgange:  
 
 
 
Og i kildematerialet om Eiffel finder du en kort artikel, Parabolic arch of garabit, der bla. indeholder Eiffels  
tegninger af brokonstruktionerne, samt de forskellige data.  
Illustrationerne er klippet derfra: 
 

  
 
Ud fra data kan eleverne arbejde med hvilken kurve den parabelformede bro kom til at følge. Problemstillingen kan 
let udvides ved at inddrage sammenligninger med de romerske ingeniørers broer og med de moderne hængebroer.  
 
  

http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/index.html
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem_ekstramateriale_kap8.html
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem1download/Kap8_QR3_Parabolic_arch_of_garabit.pdf


2) Sandsynlighedsregning og statistik (om konsekvenser af soldyrkning)

Mangler du materialer til en problem-
stilling om sandsynlighedsregning og 
statistik? 

15. oktober 2013 bragte POLITIKEN
en artikel i stor opsætning, som vi her
har viser indledningen fra. En sundheds-
faglig forskergruppe ledet af Børge
Nordestgård havde fået optaget en
artikel med dette indhold i et anerkendt
tidsskrift.

Da artiklen blev slået stort op i pressen, reagerede et hold statistiske forskere ledet af Theis Lange og Niels Keiding   
og påviste fundamentale fejl. Hele materialet er stillet til rådighed i projekt 9.1, som kan tilgås fra websitet til Hvad 
er matematik? 1. I indledningen til projektet kan du se, de materialer, som forskerne har stillet til rådighed. 

Projektet kan gennemføres på et indledende niveau, med fokus på design af undersøgelser, og på højere niveauer, 
hvor man går dybere ind i hvad Bias er:  

3) Eksamen med eksperimenterende indhold (vektorer og analytisk geometri på B-niveau

Mangler du materialer til at tilrettelægge 
eksaminationer med eksperimenterende 
indhold? 
Reformen lægger stor vægt på at fremme en 
eksperimenterende tilgang i elevernes arbejde 
med stoffet. Du vil kunne finde detaljerede 
oplæg til eksperimenterende forløb inden for 
alle emner. Her er vist starten på et emne 
indenfor emnet Vektorer og analytisk 
geometri på B-niveau. 

Når du går på opdagelse i de mange ekstra-
materialerne, vil du se, at der er lagt konkrete 
vejledninger ind til de gængse værktøjs-
programmer: Maple, TI Nspire og Geogebra, 
hvor det giver mening. Fx er der i denne 
øvelse også en detaljeret vedledning til 
Geogebra. 

Én problemstilling er nok for fattig til eksamen 
i dette emne. På website finder du en lang 
række andre, se fx links til s. 295-302. 

http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem1download/kap9_Projekt_9.1_Soldyrkere_lever_laengere.pdf
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem2_ekstramateriale_kap7.html
http://www.lr-web.dk/Lru/microsites/hvadermatematik/hem2download/kap7_QR26_oevelse_7_52_Eksperimentel_undersoegelse_af_den_korteste_afstand_mellem.pdf
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