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1. Indledende bemærkninger  
Ved den skriftlige prøve i geovidenskab A  sommeren 2017 er der stillet et opgavesæt, som er 
tilgængelige på Materialeplatformen: http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/ 

Opgavekommissionen bag opgavesættet til årets skriftlige prøve i geovidenskab bestod af 
Philip Kruse Jakobsen (formand), Niels Vinther, Christian B. Skipper, Jesper Munk Jensen, Tim 
Nielsen. Fagkonsulent Kim Bertelsen og Lars Andersen har været tilknyttet 
opgavekommissionen.  

Opgavesættet indeholder 15 spørgsmål.  

 

2. Censorernes bedømmelse af kvaliteten af årets opgaver  
På censormødet diskuterer censorerne opgavesættet som helhed inden karakterfastsættelsen 
for de enkelte besvarelser. Hensigten er dels at etablere det bedst mulige grundlag for en 
ensartet bedømmelse af besvarelserne, dels at rådgive opgavekommissionen med hensyn til 
det fremtidige arbejde. Drøftelsen sker på basis af censorernes indberetning af deres 
umiddelbare bedømmelse af et antal besvarelser. Under rettearbejdet indberetter censorerne 
deres umiddelbare bedømmelse af et antal besvarelser. Hvert af de 15 spørgsmål tildeles her 
et pointtal mellem 0 og 10. Det skal bemærkes, at der ikke er nogen centralt fastsat rettenorm, 
som fastlægger pointfradraget for bestemte fejltyper.   

Pointtallene kan alt andet lige benyttes til at vurdere sværhedsgraden af de enkelte spørgsmål. 
Spørgsmål med pointtal 8 -10 må således opfattes som umiddelbart lette, pointtal 5 - 8 svarer 
til mere sammensatte spørgsmål, mens spørgsmål med pointtal under 5 kræver, at 
eksaminanden kan bruge eller opstille mere komplicerede modeller for den foreliggende 
situation. Pointtallene for denne prognose er i det følgende angivet som elevscore.  

  

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/


3. Statistik 
På censormødet foretages en opgørelse af resultaterne, som er sammenfattet i nedenstående 
statistik. I alt var 1156 eksaminander til prøve. I nedenstående tabel mangler 13 karakterer. 

 

Karakterer -3 00 02 4 7 10 12 I alt 

Antal 0 9 12 10 15 18 5 69 

Frekvenser 0 13,0 17,4 14,5 21,7 26,1 7,2 100 

 

Karaktergennemsnittet blev 5,9 for disse eksaminander; gennemsnittet af de beståede karakterer 
var 6,8.    
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4. Censorernes overordnede bemærkninger til elevbesvarelserne  
69 elever var til eksamen i opgavesættet. Censorerne vurderede generelt opgavesættet som 
passende i omfang og sværhedsgrad. Følgende punkter giver dog anledning til kommentarer: 

 
a) Opgaver, som indbefatter et billede eller et kort som eleverne skal fortolke/beskrive 

(eks. 3b og 5a), giver anledning til at eleverne forfalder til for meget ”lærebogsstof” 
frem for en egentligt analyse af billedet/kortet som er det der efterspørges i opgaven.  

b) Det skal indskærpes overfor en del elever, at en opgavebesvarelse indeholder 
beskrivelse af metode og antagelser. 

c) Elever har generelt vanskeligheder med angivelse af et rimeligt antal betydende cifre.  
d) For nogle elever virker det uvant at benytte regneark med mere end 10 datapunkter. 

(eks. 4c). 
e) En del elever er ikke fortrolige med at tegne et tværprofil (5c) eller grafisk aflæse en 

log (2b). 
f) Det indskærpes at eleverne ikke må have adgang til Google Earths servere via nettet. 

De må gerne bruge Google Earth i opgaveløsning som et atlas. Men elever må ikke 
kunne tilgå data via nettet - heller ikke via Google Earth. Man skal således lukke af for 
den del af nettet, hvis elever skal have lov til at bruge Google Earth. Det betyder også at 
elever ikke kan tegne elevationsprofiler.   

  



5. Censorernes bemærkninger til de enkelte opgaver 
Ved hver opgave er det gennemsnitlige antal point eleverne har fået per opgave angivet 
som ”elevscore”. 

Opgave 1: Åmose Å 
 

Spørgsmål 1a (Elevscore: 5,8)  
Et forholdsvist svært a)-spørgsmål når man ser på elevscoren. Det springende punkt er om 
eleven kender begreberne: vandføring og topografisk opland (samt vandbalanceligningen). 

Et eksempel på en god besvarelse: 

 

 

Nogle elever har kun angivet vandføringen pr. sekund, hvilket ikke giver fuldt point. 

Spørgsmål 1b (Elevscore: 4,3)  
Nogle elever har haft vanskeligheder ved at håndtere energienheden kWh. De fleste har kunnet 
bestemme energien forbundet med fordampning. Nogle har fejlagtigt antaget at vandet først 



skulle opvarmes til 100℃ inden det kan fordampe. Ingen elever har specifikt gjort rede for deres 
antagelser om at al energien går til fordampning.  

En god besvarelse: 

 

Eleven skulle have afrundet til tre betydende cifre: 24,2% samt redegjort for antagelser. 

Spørgsmål 1c (Elevscore: 6,7)  
Eleverne har generelt haft svært ved at beskrive graferne tilstrækkelig præcist. Eksempelvis har 
næsten ingen elever hæftet sig ved at vandføringen har maksimum i februar. Hermed mangler de 
også et vigtigt element i deres efterfølgende forklaring. Der skal i den forbindelse skelnes mellem 
grundvandsmagasin og jordvandsmagasin. Førstnævnte er sat til nul, mens sidstnævnte skal 
inddrages for at forklare den store vandføring i februar. De fleste elever har helt korrekt fanget 
at fordampning frem for nedbør er hovedårsagen til variation i vandføring. Det skal i den 
forbindelse præciseres, at der er en indbygget progression i sværhedsgraden af delspørgsmål. 
Spørgsmål c) er således tænkt sværere end spm a). Derfor forventes det at eleverne har en 
tilstrækkelig præcision i analysen og argumentationen.  

  



En god besvarelse: 

 

Opgave 2: Gammalog ved Lautrup 
Spørgsmål 2a (Elevscore: 7,4)  
Ukompliceret spørgsmål. Nogle elever har ikke husket * der markerer den exciterede kerne i 
Radon-isotopen. 

Et eksempel på en korrekt elevbesvarelse: 

 

Spørgsmål 2b (Elevscore: 6,2)  
Udgangspunktet for at løse denne opgave er at lave en geologisk tolkning af gammalog. For få 
elever har lavet en grafisk besvarelse. Nogle kommer med lange forklaringer i tekst frem for at 
bruge grafen. Det anbefales at elever trænes i grafisk tolkning. 

  

 



Eksempel på en grafisk analyse i en elevbesvarelse: 

 

  



Spørgsmål 2c (Elevscore: 4,6)  
En del elever glemmer at omregne halveringstiden til sekunder inden omregning til 
henfaldskonstant. Desuden fejler eleverne især i den sidste halvdel af beregningerne. 

 

Eksempel på god elevbesvarelse inklusiv afrunding til betydende cifre: 

 

 

  

 

 



Opgave 3: Opmåling af iskappe 
Spørgsmål 3a (Elevscore: 5,2)  
 

a) Mange har fejl i denne opgave. Især har eleverne ikke forstået, at de skulle dividere tiden 
radarsignalet har bevæget sig med to for at få tykkelsen. Der er dog en formel i 
formelsamlingen ”Geovidenskab A i overblik”1 til løsning af netop denne opgavetype. Det 
anbefales at de benytter denne formelsamling.   

Eksempel på en korrekt besvarelse:  

  

Nedenfor ses en besvarelse med den fejl de fleste har lavet: 

 

                                                        
1 https://www.lmfk.dk/Forlag-
Fysikforlaget?sek_id=26&con_id=&pgrp=0&prod_id=123&pgrp_id=18  

https://www.lmfk.dk/Forlag-Fysikforlaget?sek_id=26&con_id=&pgrp=0&prod_id=123&pgrp_id=18
https://www.lmfk.dk/Forlag-Fysikforlaget?sek_id=26&con_id=&pgrp=0&prod_id=123&pgrp_id=18


Spørgsmål 3b (Elevscore: 4,6)  
Denne opgave er meget kompleks og kan besvares på mange forskellige niveauer. Der er meget 
få der har fået maksimumpoint selvom vi har justeret pointtallet i forhold til kompleksiteten af 
opgaven. Vi har diskuteret om begrebet isbalancen er forklaret godt nok i opgaveformuleringen 
– nogle har forstået opgaven som en opgave om global opvarmning og andre som en opgave om 
isbalancen over et år.  

Elever i geovidenskab bør kunne forholde sig til denne type komplekse kort. Vi er dog 
opmærksomme på, at der kan være for mange forhold, man skal forholde sig til: tid, sted, højde, 
indflydelse fra mange forskellige typer omgivelser (hav, vinde, gletsjere, læ fra fjelde osv.). 
Fremadrettet anbefales det at eleverne trænes i at beskrive og forklare tematiske kort.  

Eksempel på et elevsvar: 

 

 

Spørgsmål 3c (Elevscore: 5,3)  
Opgaven er den i opgavesættet med mest spredning i besvarelserne – ikke bare rigtig og forkert, 
men i tilgangen til at løse opgaven.  Nogle har arbejdet med tre lag, nogle har arbejdet med 
materialerne som trykket i en væskesøjle – og andre har bare regnet den som de skulle – ved 
opdrift.  

Der findes forskellige teorier for isostasi (Airy og Pratt). Skitsen burde afklare at der er tale om 
Airy, hvis elever har været undervist i flere forskellige teorier.  

Nedenfor et eksempel på en besvarelse, hvor eleven både regner rigtigt og fint forklarer sine 
antagelser undervejs:  

Det tydeligste mønster er, at højden hænger sammen med isbalancen, og at højden er maksi- mal 
langt inde i landet. Det vil sige, at de højeste områder har en positiv isbalance og omvendt ved de 
lavere områder. Det giver god mening af flere årsager. For det første aftager tempera- turen i takt 
med højden, det vil sige, at det naturligt er koldere i højere luftlag, hvorfor isen har tendens til at og 
vokse og ikke afsmelte.  

Derudover vil isen altid være højere midt inde i landet. Det skyldes, at når isen smelter på grund af 
tryk og varmt vejr, bevæger den sig ud mod kysten, og skaber en form for selvforstærkende effekt. 
Ydermere vil klimaet ofte være varmere omkring havet, hvorfor af- smeltning omkring kysten og de 
lave områder vil være størst. Principielt vil de områder hvor isen er smeltet helt væk have en meget 
lav albedo og derfor absorbere mere energi, som gør det svært at skabe en positiv isbalance.  



 

 

 
  



Opgave 4 Stigende havniveau og satellitter 
Spørgsmål 4a (Elevscore: 8,1)  
Rimelig uproblematisk spørgsmål. En del elever har dog sjusket og glemt at sætte farten i anden 
potens. Eller glemt omregning mellem km/s til m/s.  Eleverne skal mindes om at dobbelttjekke 
også ved de ”lette” spørgsmål. 

Eksempel på korrekt elevbesvarelse inklusiv afrunding til betydende cifre: 

 

Spørgsmål 4b (Elevscore: 3,7) 
Dette delspørgsmål har en lav elevscore. Opgaven er tydelig nok formuleret. Dog kunne det 
hjælpe eleverne med en tegning af raketten. Det er velkendt fra fysik A skriftlig eksamen at 
regning med kræfter (med fortegn) er et problem. Geovidenskabselever får måske ikke så meget 
træning indenfor dette område i den daglige undervisning. Kun 5 af 69 har løst denne rigtigt. 
Ikke nødvendigvis de dygtige.  

Herunder ses en korrekt besvarelse: 

 

 



Spørgsmål 4c (Elevscore: 6,8) 
For få elever har lavet en ”pæn” graf med aksetitler osv. For få elever har forholdt sig præcist 
nok til selve grafen på et beskrivende niveau. Mange har kommenteret på at det usikre om 
fremtidens klimaudvikling pga. usikkerhed på CO2-udslip, tilbagekoblingsmekanismer osv.  

For få elever har forholdt sig til selve grafens udseende - er det en lineær udvikling? Næsten 
ingen har kommenteret det ”statistisk” problematiske i at lave en lineær prognosemodel på 
baggrund af en kort tidsserie.  

Eksempel på god elevbesvarelse: 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



Opgave 5 Vanuatu 
Spørgsmål 1a (Elevscore: 9,3)  
Det centrale i denne opgave er, at eleven observerer og beskriver vulkanen på fotoet, figur 1, for 
derefter at analysere sig frem til en fortolkning. Et bud på klassifikation af vulkanen formuleres 
på baggrund af observationerne og beskrivelsen. Dernæst bør eleven på eget initiativ bruge atlas 
til at søge yderligere information om de pladetektoniske forhold i området ved Vanuatu, og 
inddrage sin generelle geofaglige viden om sammenhængene mellem det pladetektoniske miljø, 
magmatype og vulkantype. Denne viden skal eleven bruge til kort og præcist at understøtte 
observationerne fra figur 1 og udbygge argumentationen for klassificeringen af vulkanen. 
Eleven skal formulere sig selvstændigt og skal undgå blot at referere afsnit fra lærebogen eller 
kopiere tekst fra egne afleveringsopgaver om vulkaner.  

Mange elever går ikke systematisk til værks med at beskrive deres observationer i et klart 
eksplicit sprog. Mange elever springer fx direkte til tolkningen og klassificere vulkanen som en 
stratovulkan/keglevulkan, uden at redegøre for de observationer, der ligger til grund for denne 
tolkning.  

Det er vigtigt at eleverne tager udgangspunkt i det konkrete foto, der præsenteres i opgaven. Det 
anbefales at elever trænes i at udføre konkrete observationer, som beskrives, analyseres og 
fortolkes, og først derefter at søge yderlige information, som kan inddrages.  

Et eksempel på en rimelig god besvarelse: 

 

Note: Det fænomen eleven beskriver som ”jordskred” er ikke korrekt fortolket. Det er i 
virkeligheden størknet lavastrømme fra et eller flere nylige vulkanudbrud. Ældre lavastrømme 
er helt eller delvist dækket med vegetation.  

Note: Andesitisk magma/lava vil være dominerende, men under afkøling i magmakammeret kan 
magmaet udvikle sig ved fraktioneret krystallisation til at blive rhyolitisk, og derved skubbe 
rhyolitisk lava (vulkansk glas/obsidian) op af vulkankrateret. Det vil være de færreste elever, 
som kan redegøre for sådan en udvikling, og denne note er kun medtaget for at vise, at eleven er 
korrekt i sin besvarelse. Elever kan opnå 10 point uden at kende til ovenstående processer. 



Spørgsmål 1b (Elevscore: 4,0)  
Forholdsvis uproblematisk spørgsmål på trods af den lave elevscore. Det lader til at ikke alle 

elever er fortrolige med denne del af kernestoffet.   

En god elevbesvarelse ses nedenfor.  

  

 

 



Spørgsmål 5c (Elevscore: 5,7) 
Forholdsvis mange elever kan ikke tegne et profil korrekt og de fleste inddrager ikke de 
informationer, der er tilgængelige på kortet figur 3, hvor fx dybhavsgraven kan ses. Nogle elever 
misforstår opgaven og tegner et elevationsprofil i Google Earth, hvilket kun kan lade sig gøre, 
hvis de har fri adgang til internettet.. En del elever kan ikke orientere deres profil i forhold til 
verdenshjørnerne. 

Det anbefales at der fokuseres mere på sådanne kompetencer i den daglige undervisning. 

Det indskærpes at eleverne ikke må have adgang til Google Earths servere via nettet. De må 
gerne bruge Google Earth i opgaveløsning som et atlas. Men elever må ikke kunne tilgå data via 
nettet - heller ikke via Google Earth. Man skal således lukke af for den del af nettet, hvis elever 
skal have lov til at bruge Google Earth. Det betyder også at elever ikke kan tegne 
elevationsprofiler.   

Hvis der er lukket korrekt af for Google Earth skal man få følgende fejlmeddelelse, hvis man 
forsøger at tegne et elevationsprofil. 

 

Hvis man forsøger at søge efter byer og steder skal man få følgende fejlmeddelelse. 

 



 

Eksempel på en god elevbesvarelse ses herunder. 

 

Note: Eleven inddrager også observationer fra figur 3, men har desværre ikke lagt mærke til 
dybhavsgraven, som også er et vigtigt tegn på at hendes fortolkningsmodel er korrekt. 

 
 

 

 


