Eksempel på et problemfelt - Erhverv
Navn: Astrid Glöde
Tema: Grønland, Erhverv
Hvad undrer jeg mig over?
Grønland er et enormt stort land når man ser på arealet, men et ganske lille land når man ser på befolkningen. Alligevel
er arbejdsløsheden i Grønland meget stor og mange grønlændere tager ikke en uddannelse. Kan det virkelig passe at der
ikke er job af få i Grønland? Jeg hører om mange danskere der får job i Grønland, hvorfor får/tager grønlænderne ikke
selv disse job? Hvorfor er der så stor arbejdsløshed i Grønland? Skulle man ikke tro at der var mange jobs at få når
befolkningen er så lille? Er der ikke muligheder nok for uddannelse i Grønland?
Dette vil jeg søge svar på, ved at undersøge, argumentere og vurdere de forskellige forhold der er omring erhverv,
arbejdsløshed og uddannelse i Grønland.

Hvad vil jeg gerne finde ud af?
Jeg vil undersøge, om det er rigtigt at der er så stor en arbejdsløshed i Grønland.
Hvis ja, hvorfor er der så stor arbejdsløshed i Grønland?
Hvilke job findes i Grønland?
Hvilke job findes der i hovedstaden Nuuk?
Hvor mange mennesker bor der i Nuuk?
Hvor mange arbejdsløse findes der i Nuuk/Grønland?
Hvilke uddannelser kan man få i Grønland?
Findes der store virksomheder i Grønland?
Sælger disse varer til udlandet? (Eksport)
Hvem arbejder i disse store virksomheder?
Hvem arbejder i det grønlandske selvstyre? Grønlændere?
Arbejder der mange danskere i Grønland? – Hvorfor?
Benytter mineselskaberne grønlandsk arbejdskraft eller henter de ”udlændinge” ind i arbejde i Grønland?
Hvordan kan man få flere grønlændere i arbejde?
Hvordan klare Grønland sig økonomisk?
Har Grønland en god økonomi?
Hvem kan grønlandske virksomheder sælge deres varer til? (Eksport)
Køber danskerne varer fra Grønland?
Er der muligheder for at lave nye erhverv og dermed nye jobmuligheder?
Rejser danskerne på ferie i Grønland?
Burde danskerne hjælpe Grønland ved at rejse mere på ferie til Grønland og derved kunne der komme flere
arbejdspladser i Grønland?
Hvordan ser fremtiden ud for erhverv i Grønland?
Hvordan kan Grønland i fremtiden tjene flere penge? (Turisme? Mad? Fiskeri?)
Hvordan kan Grønland i fremtiden skabe flere arbejdspladser?

(fortsættes på næste side…)

Hvordan vil jeg undersøge dette?
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Jeg vil læse de artikler og fakta ark der er knyttet til emnet og forsøge at finde svar på mine spørgsmål.
Jeg vil bruge internettet til at søge svar på mine spørgsmål.
Jeg vil tage kontakt til danske og grønlandske politikkere og lave et interview med dem om deres syn på
problemstillingen.
Jeg vil lave en undersøgelse om danskerne kender varer fra Grønland om de og køber dem?
Jeg vil undersøge hvor mange grønlandske varer jeg kan finde i fx brugsen.
Jeg vil undersøge om danskerne føler at de har et ansvar for at hjælpe Grønland, når vi er i et rigsfællesskab
med hinanden. Dette vil jeg gøre ved et interview og med et spørgeskema nede ved brugsen tirsdag
eftermiddag og lørdag formiddag.
Jeg vil tage kontakt til foreningen for grønlandske børn og spørge dem om, hvorfor så mange grønlændere
kommer til Danmark for at uddanne sig. Jeg vil undersøge hvor mange af dem der rejser tilbage til Grønland
efter deres uddannelse og får et job i Grønland.
Jeg vil lave et interview med foreningen af grønlandske børn om deres syn på problemstillingen.
Jeg vil prøve at kontakte et par grønlandske virksomheder og høre om deres syn på problemstillingen.
Jeg vil prøve at få kontakt til danskere der har arbejdet i Grønland og filme deres fortælling.
Jeg vil tage kontakt til Visit Greenland og hører hvad de gør for at få flere turister til Grønland.

Hvordan vil jeg formidle det, jeg har fundet ud af?
Jeg vil fremlægge det, jeg har fundet ud af ved at lave udstilling på vores lokale bytorv sammen med biblioteket og
Brugsen. Hvis jeg kan finde det, vil jeg gerne udstille forskellige varer fra Grønland. Jeg vil også lave en lille film og
plancher, der fortælle om det store problem med den store arbejdsløshed i Grønland og hvorfor det kan være så svært at
sælge varer til andre lande. Jeg vil dele reklame ud for at danskerne rejser på ferie til Grønland og fortælle at de
samtidigt hjælper alle de arbejdsløse med at få job som guider m.m. hvis der kommer flere turister.
Ligeledes vil jeg lave en Quiz om problemstillingen, hvor man kan vinde en kurv med varer fra Grønland, som jeg
håber på at Brugsen vil sponsere.

