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Kære kollega!

Hermed følger modelsæt nr. 2 til den skriftlige eksamen i matematik. Sættet er også denne gang
beregnet til en ”x-y-prøveform” med 48 timers forberedelsestid og 6 timers individuel prøve.

Som det fremgår, hører der en diskette med 2 regneark og en MathCad-fil. til det forberedende ma-
teriale. Det er tanken, at de studerende skal kunne arbejde med ét af regnearkene eller med
MathCad-filen i forberedelsestiden, så disketten bør kopieres i så mange eksemplarer, at hver stude-
rende/arbejdsgruppe kan få én. Som det også fremgår, er det ikke ved selve prøven nødvendigt at
have mulighed for at benytte edb.

De sider, der er i farver, bør også kopieres i farver til de studerende.

Vi har i skrivende stund modtaget respons på modelsæt 1 fra et enkelt seminarium, der både har
sendt opgavebesvarelser fra en række studerende og de studerendes kritik af de enkelte opgaver og
af sættet som helhed. Det er vi taknemmelige for, og der er næppe tvivl om, at vi kan lære meget af
de studerendes reaktioner på opgaverne. Hvis andre kan overkomme at gøre noget lignende, vil vi
derfor være taknemmelige. Det vil imidlertid være en fordel for os, hvis vi  er i stand til at ”sam-
menparre” kritik og besvarelse – uden nødvendigvis at kunne identificere opgaveløseren.

Også med dette sæt vil vi være glade, hvis så mange som muligt har mulighed for at lade studerende
afprøve sættet – helst under omstændigheder, der (så meget som det daglige arbejde tillader) ligner
48-timer/6-timer-modellen. Vi vil dog være interesseret i alle tilbagemeldinger, så hvis I blot be-
skriver de omstændigheder, sættet har været afprøvet under, vil al respons være af værdi.

I brevet, der fulgte med modelsæt 1, satte vi 1. februar som grænse for respons, der kunne få indfly-
delse på første egentlige eksamenssæt. Det er nok lidt tidligt sat, og under alle omstændigheder vil
vi være interesseret i alle reaktioner – uanset hvornår vi modtager dem.
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