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1. Indledende bemærkninger  
Ved den skriftlige prøve i geovidenskab A  sommeren 2018 er der stillet et opgavesæt, som er 
tilgængelig 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, 
Peter Kjeldsen. Fagkonsulenterne Kim Bertelsen og Lars Andersen har været tilknyttet 
opgavekommissionen. Opgavesættet indeholdt 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. 
Pointtallene for denne prognose er i det følgende angivet som elevscore. På figur 2 i afsnit 4.  
ses en fordeling af den gennemsnitlige elevscore for de enkelte delopgaver.  

3. Censorernes overordnede bemærkninger til elevbesvarelserne  
59 elever var til eksamen i opgavesættet. Censorerne vurderede generelt opgavesættet som 
passende i omfang og sværhedsgrad. Følgende punkter giver dog anledning til kommentarer: 

a) Undgå lærebogsstof: Opgaver, som indbefatter et billede eller et kort som eleverne 
skal fortolke/beskrive (eks. 2a og 3a), giver anledning til at eleverne forfalder til for 
meget ”lærebogsstof” frem for en egentlig analyse af billedet/kortet som er det der 
efterspørges i opgaven.   

b) Husk metode og antagelser: Det skal indskærpes overfor en del elever, at en 
opgavebesvarelse indeholder beskrivelse af metode og antagelser. Dette gælder ikke 
mindst de elever som laver opgavebesvarelsen direkte i et cas-værktøj.  

c) Betydende cifre: Elever har generelt vanskeligheder med angivelse af et rimeligt antal 
betydende cifre.  

d) Mange datapunkter kan forekomme: For nogle elever virker det uvant at benytte 
regneark med mere end 10 datapunkter. Herunder tegne en passende graf.  (eks. 1b). 

e) Grafisk tolkning af log: En del elever er ikke fortrolige med grafisk fortolkning en log 
(5c). 

f) Manglende progression: Opgavesættet tilstræber en indbygget progression indenfor 
den enkelte opgave. Således er det tænkt at opgave a) er lettere end opgave b) osv.  
Idet Geovidenskab A er et fag som trækker på mange forskellige kompetencer og 
fagområder er dette imidlertid svært at overholde i praksis hos den enkelte elev. Som 
det fremgår af  figur 2 gælder dette også for sættet maj-2018. Derfor skal det 
indskærpes at alle elever prøver kræfter med alle delspørgsmål! 

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


4. Nøgletal 

 

Figur 1: Fordeling af karakterer for samtlige elever der har til skriftlig prøve i Geovidenskab A maj 2018.08.04 

 

Karaktergennemsnit af de beståede: 7,1 

Andel af elever som ikke har bestået: 15 % 

 

 

Figur 2: Gennemsnitlig elevscore for de enkelte delspørgsmål. Elevscore er et internt værktø for censorerne,. som kan ligge i 
intervallet 0-10, hvor 10 er max point. Elevscoren kan bruges til at vurdere den relative sværhed af de enkelte delspørgsmål. Det 
fremgår således at opgave 5b er det delspørgsmål som eleverne havde sværest ved. 
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5. Censorernes bemærkninger til de enkelte opgaver 
Ved hver opgave er det gennemsnitlige antal point eleverne har fået per opgave angivet 
som ”elevscore”. En god kortfattet besvarelse af delspørgsmålet er angivet. Censorernes 
bemærkninger til delspørgsmålet er skrevet med kursiv. 

Opgave 1: Kortlægning af havstrømme i det Arktiske Ocean 
Spørgsmål 1a (Elevscore: 8,8)  
Denne opgave har de fleste kunne regne. Dog har en del glemt at medregne overfladetrykket 
hvorved de får et pointfradrag.  

Det er ok at benytte den danske tyngdacceleration. Det kan dog godt trække en samlet 

besvarelse op hvis man reflekterer over dette og benytter den korekte værdi 8,93
𝑁

𝑘𝑔
 . (Det er dog 

ikke en forudsætning for at få 10 point) Har man valgt en mere præcis tyngdeacceleration eks. 
8,931 (80 grader N) har man mulighed for at angive svaret med 4 betydende cifre. 

ELEVBESVARELSE: 

𝑝 = 𝜌 · 𝑔 · ℎ + 𝑝0 = 1028
𝑘𝑔

𝑚3
· 9,82

𝑁

𝑘𝑔
· 1000 𝑚 + 1,015 · 105𝑃𝑎 = 1,02 · 107 𝑃𝑎 

Spørgsmål 1b (Elevscore: 6,5) 
Nogle elever har haft vanskeligt ved at tegne en passende graf. Der findes forskellige plottyper, 
men den nedenstående er passende. Det kan være vanskeligt at vurdere den nedre grænse for 
atlanterhavsvandet. Mange har haft svært ved at kapere at det varme vand kan ligge under det 
kolde på grund af saltindhold. 

ELEVBESVARELSE: 

 

Da vandet fra Nordatlanten er varmt kan man ud fra profilet se at det befinder sig i en dybde 
mellem ca. 200 m og 440 m, da det er her at man har det varmeste vand. I grænsen ovenfor og 
nedenfor sker en omblanding med de øvrige lag.  
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Spørgsmål 1c (Elevscore: 6,1)  
Dette delspørgsmål er to-delt. De to dele er vægtet omtrent ligeligt i den samlede vurdering.  

DEL 1: Reaktionsprocesssen skal afstemmes rigtigt jf. bevarelsessætninger.  

ELEVBESVARELSE: 

𝐶𝑠55
137 → 𝐵𝑎56

137 + 𝑒−
−1

0 + �̅� 

DEL 2: En del elever bruger tid på at omregne fra aktivitet til kerner og kender tilsyneladende 
ikke henfaldsloven udtrykt ved aktiviteten A. 

Kommentar til opgaven: Antagelse om ingen opblanding er selvfølgelig grov. Opblanding med 
vand som ikke indeholder Cs-137 vil selvfølgelig føre til en lavere koncentration. Dette vil sige at 
rejsetiden i praksis er noget mindre. 

ELEVBESVARELSE: 

Cs- 137 har en halverings tid på 30 år. For at finde den tid det tager vandet at bevæge sig fra A 
til B beregnes den tid det tager for aktiviteten at blive reduceret fra 14 Bq til 11,5 Bq. 

11,5 𝐵𝑞 = 14 𝐵𝑞 · (
1

2
)

𝑡

30 å𝑟

 

𝑡 = 2,7 · 108 𝑠 eller   8,5 år. 

Opgave 2: Jordskælv  
Spørgsmål 2a (Elevscore: 5,0) 
Denne opgave har eleverne haft overraskende svært ved. Nogle elever ved ikke hvad horisontal 
dækker over og tegner lodrette pil. Nogle elever tegner kun forkastningslinjerne og ikke 
bevægelseslinjerne.  

Det er væsentligt at skelne mellem bevægelsen at de enkelte jordlag i forbindelse med en 
forkastning og så den bagvedliggende pladebevægelse. Det er et spørgsmål om årsag og virkning.  

ELEVBESVARELSE: 

         

Til venstre ses den korrekte besvarelse.  Til højre ses en typisk fejl i besvarelserne. 



Spørgsmål 2b (Elevscore: 5,1)  
Dette spørgsmål har mange haft svært ved at komme helt igennem med. Eleverne skelner ikke 
tydligt nok mellem kraft og energi - hvilket er rigtig skidt. De glemmer at 
bruge ”arbejdssætningen” (eller kender den ikke). Der er desuden en del der laver omregningsfejl 
mellem cm og m. 

ELEVBESVARELSE: 

 

𝐴 = 𝐹 · 𝑠 = 𝜇 · 𝑚 · 𝑔 · 𝑠 = 0,6 · 2,2 𝑘𝑔 · 9,82
𝑁

𝑘𝑔
· 0,13 𝑚 = 1,7 𝐽 

 

Spørgsmål 2c (Elevscore: 7,5)  
Dette spørgsmål går forbløffende godt for de fleste. Det lader til at være noget eleverne kender 
fra undervisningen - hvilket jo er godt! Enkelte har vanskeligt ved at omregne klokkeslæt til 
sekunder. Endelig har nogen valgt Danmark i stedet for Italien, da de har fundet at afstanden 
passer bedre på deres beregnede. Her er det centralt at bemærke at elever skal kunne arbejde 
med en vurdering af betydende cifre. Med de angivne betydende cifre er de ikke i stand til at 
skelne mellem om det er Danmark eller Italien. Dette kan de kun gøre ud fra deres viden om 
kraftige jordskælv.  

ELEVBESVARELSE: 

Vi ser at tidsforskellen mellem ankomsttiden for p og s bølgen er: 1 minut og 54-9 sekunder - 
dvs. 96 s 

𝑑 =
Δ𝑡

1

𝑣𝑠
−

1

𝑣𝑝

=
96 𝑠

1

4,1
𝑘𝑚

𝑠

−
1

7,6
𝑘𝑚

𝑠

= 855 𝑘𝑚 ≈ 8,6 · 102 𝑘𝑚 

Ud fra kortet kan det ses at denne afstand passer med enten Italien eller Danmark. På grund af 
Danmarks pladetektoniske placering inde midt på en kontinentalplade kan der ikke opstå så 
kraftige jordskælv i Danmark. Derfor må epicenteret være i Italien. 

 

Opgave 3: Ferskvand i De forenede Arabiske Emirater 
Spørgsmål 3a (Elevscore: 7,6) 
Den gode besvarelse er kort og præcis og benytter begrebet stigningsregn (orografisk nedbør). 
Besvarelsen henviser præcist til kortet. Nogle elever forfalder til at skrive tekstbogsstof eller 
tegne figurer. Dette skal eleverne ikke gøre. Elever har ikke fået fuldt point for opgaven hvis de 
ikke har benyttet passende fagudtryk i deres besvarelse. 

ELEVBESVARELSE: 

Ud fra kortet kan man se, at der er en kæde af høje bjerge i den østlige del af området. Dette 
gør at der vil være stigningsregn her i området da luften tvinges over bjergene. Dette kan 
forklare at det er her nedbøren falder. 



Spørgsmål 3b (Elevscore: 5,6)  
Her har mange elever haft svært ved at inddrage nyttevirkningen på den rigtige måde i deres 
beregninger.  

 

ELEVBESVARELSE: 

Den mængde olie der skal bruges kan findes som: 

𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒 · 𝐵𝑜𝑙𝑖𝑒 · 𝜂 = 𝐸 

𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒 · 42 · 106
𝐽

𝑘𝑔
· 0,84 = 2,7 · 106𝐽 

  ⇕ Ligningen løses for m_olie vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝑚𝑜𝑙𝑖𝑒 = 7,65306122 · 10−2 𝑘𝑔 = 7,7 𝑔 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål 3c (Elevscore: 5,2)  
Denne opgave rummer tre typer af fejl. Nogle får afsat/aflæst på den forkerte akse. Nogle bruger 
vådadiabaten i stedet for tøradiabaten og får dobbelt stå stort resultat. Nogle har læst i 
grundbogen, at det er 0,6-7 grader pr. meter, og det er jo empirisk rigtigt, men her er der tale om 
en luftmasse, der skal løftes, så de har ikke kunnet give fuld point. Nogle få siger, som man burde, 
at det nok i praksis er lidt højere. Det er generelt vanskeligt for eleverne at skelne mellem 
aktuel/absolut luftfugtighed og relativ luftfugtighed. 

 

ELEVBESVARELSE: 

Den maksimale luftfugtighed ved 26 grader aflæses til at være 24 g/m3. 

Så bliver den aktuelle fugtighed: 0,52 · 24
𝑔

𝑚3 = 12,5 𝑔 · 𝑚−3 

Ud fra figuren aflæses dugpunkttemperaturen til at være 14,5 grader. 
Altså skal luften afkøles (26-14,5)℃ = 11,5 ℃ for at nå dugpunktet. Da luft falder med 
en grad pr. 100 m ved tøradiabatisk afkøling skal luften stige 1150 m. 

 

På baggrund af dette vil man altså skulle bygge bjerget mindst 1150 meter højt for at kunne 
danne stigningsregn på baggrund af de gennemsnitlige luft. Denne højde er her luften når 
dugpunktet. Bjerget skal derfor være lidt højere hvis man vil have vandet til at falde som regn. 
Omvendt, da luften indimellem har en højere releativ luftfugtighed - eller lavere temperatur 
end gennemsnittet, kan man måske nøjes med et lidt lavere bjerg. 

 

  



Opgave 4: Jordens strålingsbalance 
Spørgsmål 4a (Elevscore: 8,1)  
Mange har ikke begreb om den forventede størrelsesorden. Der er flere varianter af at regne 
albedoen forkert : Bytter tæller og nævner, eller beregner en differens, eller beregner 
absorbansen. Albedo er et veldefineret begreb knyttet til en formel. Det er dog ikke alle 
naturgeografibøger at den står defineret som en matematisk størrelse. 

 

ELEVBESVARELSE: 

𝐴 =
135

𝑊

𝑚2

438
𝑊

𝑚2

≈ 0,3082192 

Altså er albedoen 30,8 %. 

 

Spørgsmål 4b (Elevscore: 5,2) 
Mange elever kender ikke (eller forbinder ikke) til Keplers 3. lov. De forsøger i stedet at løse 
opgaven som en cirkulær bevægelse ved at gøre forskellige antagelser - eller indføre egne 
størrelser. Nogle antager blot en hastighed - det kan man ikke bare. Nogle bruger de anførte 14 
år som omløbstid - det viser manglende overskud. Nogle elever glemmer at medregne Jordens 
radius i afstanden, men tager i stedet bare højden over jordoverfladen. Dette er en klassisk fejl.  
 

 

ELEVBESVARELSE: 

Da satellittens masse er meget mindre end Jordens kan vi se bort fra den lille masse i Keplers 
3. lov. Derfor kan omløbstiden findes som: 

𝑇2 =
4 · 𝜋2

𝐺 · 𝑀𝐽
· 𝑎3 

𝑇 = (
4·𝜋2

6,674·10−11𝑁·𝑚2

𝑘𝑔2 ·5,974·1024𝑘𝑔
· (585 · 103 𝑚 + 6,373 · 106 𝑚)3)

0,5

 = 5775,383 𝑠 = 96,3 min 

 

Dvs. at omløbstiden er 96,3 minutter. 
 

 
  



Spørgsmål 4c (Elevscore: 3,3) 
Opgaven var designet til at være sættets sværeste. Den er svær fordi vi normalt ser 
strålingsbalancen fra et jordoverfladeperspektiv. Det gør vi ikke her. De to dele i opgaven er 
vægtet omtrent ligeligt. Mange refererer med hovedet under armen til drivhuseffekt og glemmer 
at vi her ser på den kortbølgede stråling. Anden del af opgaven er ret kompleks da den trækker 
på at man kan vurdere integralet under kurven.  

ELEVBESVARELSE: 

Den kortbølgede stråling som satellitten måler er det lys som bliver reflekteret fra Jordens 
overflade eller fra atmosfæren (skyerne). Det kan ses på figuren at den kortbølgede udstråling 
stiger voldsomt umiddelbart efter vulkanudbruddet juni 1991. Dette skyldes den øgede 
albedo fra bl.a. aske og svovl-aerosoller, som udbruddet har udsendt. Da dette sendes op i 
stratosfæren kan den ikke bare ”regne” ud. Derfor tager det 20 måneder før refleksionen er 
nede på det normalen igen.  

 

For at vurdere den mindre energi bestemmer jeg den samlede mængde øget reflekterede 
energi. Dette gøres ved at vurdere arealet under grafen. (Idet 𝐸 = 𝑃 · 𝑡).  Som det ses kan 
arealet tilnærmes en trekant.  

  

 

 

t= 20 måneder 

P= 4,2 W/m^2  

 

 

 

 

 

 

 

Den samlede øgede udstråling i 
perioden er ca: 

1

2
· 4,2

𝑊

𝑚2
· 20 ·

365,25

12
· 24 · 60 · 60 𝑠 = 1,104516 · 108 𝐽/𝑚2 

For hele Jorden bliver dette: 

𝐸 = 4 · 𝜋 · (6,373 · 106 𝑚)2 · 1,1045 · 108
𝐽

𝑚2
 

  ⇕ Ligningen løses for E vha. CAS-værktøjet WordMat.  

𝐸 = 5,6371997 · 1022 𝐽 = 6 · 1022𝐽 

 

Jeg vurderer at Jorden som helhed modtog 6 · 1022 J mindre som følge af vulkanudbruddet. 

 

 



Opgave 5: Grundvandsboring 
Spørgsmål 5a (Elevscore: 7,6)  
Få elever benytter blot U=I*R frem for den korrekte formel. Primære fejl består i grundlæggende 
fejl eks. glemme at skelne mellem SI-enheden m og cm.  

ELEVBESVARELSE: 

2 · 𝜋 · 0,20𝑚
12 𝑉

5,0 · 10−3𝐴
≈ 3,01592895 · 103 (𝑚 · 𝛺) = 3,0 · 103 𝑚 · 𝛺    

 

 

Spørgsmål 5b (Elevscore: 2,5)  
Opgaven har været overraskende svær for eleverne. Dette skyldes primært at de har haft 
vanskeligt ved at omsætte noget som er defineret ved forhold mellem volumener til noget med 
densitet. Mange har skødesløst bare taget forholdet mellem de to opgivne tal og fået noget der er 
helt galt. Man må gerne have en fornemmelse af hvad en typisk porøsitet kan være.  

ELEVBESVARELSE: 

Det ses af forskelle i densiten, at vandets bidrag vægtmæssigt må være 400 kg pr. 𝑚3. 
(2,3 − 1,9) · 103kg/m3 

 

𝑝𝑜𝑟ø𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝑉𝑣𝑎𝑛𝑑

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

400 𝑘𝑔

1000 𝑘𝑔/𝑚3 

1 𝑚3
= 0,4 = 40% 

 
  



Spørgsmål 5c (Elevscore: 4,2) 
Opgaven er gået overraskende skidt i betragtning af at det er en opgavetype som der har været 
stillet før. Den er dog gjort sværere her ved at eleverne både skal kunne tolke boreloggen og 
regne på baggrund af de angivne nedsivningshastigheder. Der har således ikke været én formel 
de har kunne slå op. Det er faktisk især tolkningen af profilet der er gået galt for mange. Det er 
dog en klassisk geovidenskabsopgave, da den både kræver fortolkning og beregning.  

 

ELEVBESVARELSE: 

  

Grundvandsspejlet befinder sig i ca 13 meters dybde. Her kan man se at ressistiviteten falder 
voldsomt svarende til at man går fra sand og grus over grundvand til sand og grus under 
grundvand. De øverste 3 meter er et 3 meter tykt lag af moræneler. Nedsivnings tiden bliver 
så: 

𝑡 =
3 𝑚

1,9 · 10−9 𝑚

𝑠

+
10 𝑚

1,5 · 10−4 𝑚

𝑠

≈ 1,579014 · 109 𝑠 

1,58 · 109

60 · 60 · 24 · 365
≈ 50,10147 

 

Dvs. at det tager ca. 50 år for vandet at nå grundvandsspejlet. 

 


