
	
	
	

Eksempel	på	et	problemfelt	-	Råstoffer	
	
Navn:		Astrid	Glöde	
Tema:	Grønland,	Råstoffer		
	
Hvad undrer jeg mig over?  
Hvorfor giver Grønland ikke udenlandske selskaber lov til at etablerer nye miner, når de ved at der er råstoffer at hente i 
deres undergrund. Råstoffer som de kan sælger til lande som fx Kina, Canada, England, Australien og USA og derved 
tjene penge og skaber flere arbejdspladser som der er så hårdt brug for, således at Grønlænderne kan få en højere og 
bedre levestandard end de har i dag?  
 
Dette vil jeg søge svar på, ved at undersøge, argumentere og vurdere de forskellige forhold der er omring råstoffer og 
Grønland.  
 
Hvad vil jeg gerne finde ud af? 
Jeg vil undersøge, om man stadig har minedrift i Grønland? 
Hvis ja, hvilke råstoffer udvinder man så i disse miner? 
Hvor har man tidligere haft miner i Grønland? 
Er der råstoffer i underjorden i Grønland?  
Hvilke råstoffer findes i Grønland?  
Hvad bruger man disse råstoffer til?  
Hvad er et råstof? 
Hvordan udvinder man råstoffer fra en mine? 
Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger man skal være opmærksom på?  
Er der uran i Grønlands undergrund? 
Må Grønland sælge uran? 
Hvordan kan Grønland tjene penge på at sælge råstoffer?  
Kan Grønland overhovedet tjene penge på at sælge råstoffer? 
Hvem kan Grønland sælge råstoffer til? 
Hvilke fordele er der for Grønland ved at åbne for minedrift af råstoffer? 
Hvilke ulemper er der for Grønland ved at åbne for minedrift af råstoffer? 
Hvis der er en mine der er i drift – tjener de så penge eller har de et underskud? 
Hvem bestemmer om der må oprettes miner i Grønland? Danmark? Selvstyret i Grønland? EU? 
Hvorfor har Grønland et så stort behov for at tjene flere penge og skaffe arbejdspladser? 
Er der andre måder for Grønland, at tjene penge på end minedrift? 
Hvad ved danskerne om Grønland? 
Hvad ved danskerne om minedrift i Grønland? 
Hvad betyder det at Danmark og Grønland er i et Rigsfællesskab? 
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Hvordan vil jeg undersøge dette?  

− 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 Det Grønlandske Hus og grønlandske politikkere og lave et interview med dem om 

deres syn på problemstillingen.  
− Jeg vil forsøge at tage kontakt til Statens Naturhistoriske Museum og høre dem om de mener at det kan betale 

sig for Grønland at have minedrift. 
− Jeg vil undersøge om der er nogen der har kontakt til Grønlændere i min omgangskreds og forsøge at lave et 

interview med dem om dette emne. 
− Jeg vil lave en undersøgelse i form af en quiz på det lokale bibliotek og spørge danskerne til, hvad de ved om 

Grønland og minedrift i Grønland.  Jeg vil aftale med biblioteket, at jeg får lov at være der en Lørdag 
formiddag, hvor der forhåbentlig er mange besøgene. Min quiz skal undersøge, hvad ved danskerne om 
minedrift i Grønland, råstoffer og de udfordringer Grønland har på dette område. 
 

 
 
 
Hvordan vil jeg formidle det, jeg har fundet ud af?  
Jeg vil fremlægge det, jeg har fundet ud af ved at lave udstilling på biblioteket. Jeg vil aftale med biblioteket, at jeg får 
lov at være der en Lørdag formiddag, hvor der forhåbentlig er mange besøgene.  Ligeledes vil jeg lave en præsentation 
via Prezi med billeder og information som skal vises i min klasse mens jeg fortæller om mit projekt og mine resultater. 
	


