
Redegørelse. Nedenstående eksempler er gode fordi: 

 
- Spørgsmålet besvares.  

 

- Relevant viden for opgavens fokus.  

 

- Der er både information om viden og kommentarer, der forklarer 

sammenhænge.  

 

- Veksler mellem overordnede træk og nuancering af detaljer i informationerne.  

 

- Afsnittet lægger op til videre uddybning i de kommende afsnit. Redegørelsen 

bliver relevant for resten af opgaven. 
 
 
 
 

     

Carbonkredsløbet - reservoirer i ubalance 
 

Essentielt for forståelsen af klimaforandringernes påvirkning af havets 

kemiske miljø er carbonkredsløbet. Kredsløbet beskriver, hvordan 

carbon, der indgår i en lang række forskellige kemiske forbindelser, 

findes i såkaldte reservoirer som fx søer, have og atmosfæren, og 

hvordan det transporteres imellem disse reservoirer. Stofstrømmene, som 

disse transporteringer kaldes, har gennem lang tid været i balance, så der 

bliver tilført og afgivet lige meget stof, hvilket er afgørende 

for livsprocesserne overalt på kloden. Netop denne balance er dog 

følsom, og specielt siden industrialiseringens begyndelse har mennesket 

påvirket den. Aktiviteter som afbrændingen af fossile brændstoffer og 

fældningen af regnskove har fået de samlede emissioner af 𝐶𝑂2 til at 

vokse eksponentielt med en årlig vækst på 3,4% siden år 2000 - og heri 

består ubalancen. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Forskellige vinkler på maskulinitet i det senmoderne samfund 
 

Antropologer, sociologer og psykologer beskæftiger sig med studiet om mænd, da 

en egentlig definition på maskulinitet synes svær at finde. I den forbindelse kigges 

der i nedenstående på to forskellige sociologer, der hver især fremlægger 

synspunkter om maskulinitet i det senmoderne samfund.  

      Den australske sociolog, Rewyn Connell, definerer maskulinitet som en firdelt 

størrelse, der henholdsvis kan opdeles i ’hegemonisk’, ’meddelagtig’, 

’marginaliseret’ og ’underordnet’ maskulinitet. I denne sammenhæng vil det blot 

være relevant at beskæftige sig med den underordnede samt den hegemoniske 

maskulinitet. Connell bruger de fire maskulinitetsformer til at definere hvordan 

mænd enten frivilligt eller ufrivilligt bliver kategoriseret således. 

 
 

 

 

 

 
”Mzungus uventede ankomst 

Konfliktoptrapningen for de interne spændinger mellem hutuerne og 

tutsierne i Rwandas befolkning kan føres helt tilbage til imperialismens 

storhedstid i slutningen af 1800-tallet. Specifikt til 1884 da ’Munzugu’ - 
Swahili for hvid mand - ankommer i skikkelsen af tyske Grev Gustav 

Adolf Götzen. Götzen blev varmt modtaget i af kong Rwabugiri af det 

afrikanske kongerige Ruanda. Med sig bragte Götzen også nyheden om, 

at Ruanda nu var under tysk herredømme. Ruanda var et lille 

kongedømme, kendt som ”landet med de tusind høje”, og var et 
velorganiseret monarki. Gennem de allerede eksisterende magtstukturer 

styrede tyskerne indirekte landet. Deres opdagelse af etniske 

grupperinger, blev afgørende for udviklingen af det, som senere blev 

folkedrabet.” 
 


