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Opgaver samfundsfag A 
 
 

Modul 1 (Retten til råstofferne) 
1. Hvilken rolle spiller ejerskab over råstofferne i forbindelse med den globale udvikling? 
2. Kan eventuelle ejerforhold ændres? 
3. Hvilken rolle bør nationale og internationale aktører spille? 
4. Hvilke målkonflikter kan der være mellem f.eks. Danmark og andre EU medlemslande? 

 
 
Modul 2 (Handelsaftaler) 

1. Hvilke typer af handelsaftaler påvirker handlen med råstoffer? 
2. Hvilke fordele og ulemper er der ved politisk styrring?  
3. Find udvalgte frihandelsaftaler og foretag en vurdering af deres effekter? 
4. Hvilken rolle spiller nationale særinteresser i udformningen af handelsaftaler? 

 
 
Modul 3 (Handelsteorier) 

1. Hvilke handelsteorier kan man bruge til at forstå handlen med råstoffer? 
2. Vurdér hvilke handelsteorier der passer bedst til filmen Råstoffer – Samfundets byggesten. 
3. Hvordan påvirkes direkte og indirekte fordele af den internationale handel med råstoffer? 
4. Ville det være muligt at oprette handelsaftaler som tog større hensyn til mindre aktører? 

 
 
Modul 4 (International politik og råstoffer)  

1. Hvordan påvirker råstofferne forholdet mellem verdens stormagter? 
2. Hvordan påvirker det mellemstore nationer og deres handlemuligheder? 
3. Hvilke handlemuligheder har en småstat som Danmark? 
4. Tager danske politikere tilstrækkeligt hensyn til den internationale magtbalance? 

 
 
Modul 5 (Konsekvenser af råstofudvinding) 

1. Find en associeret case, der belyser nogle af de konsekvenser der er af råstofudvinding. 
2. Hvilke sammenhænge er der mellem filmens grundantagelser og de selvvalgte 

problemstillinger? 
3. Hvilke fejlkilder er der i forbindelse med komparative analyser? 
4. Lav en komparativ analyse. 

 
 
Modul 6 (Anbefalinger til politikerne) 

1. Hvad har politikerne brug for at vide, for at kunne træffe solide beslutninger? 
2. Hvordan vil du præsentere en udvalgt politiker for viden omkring råstoffer? 
3. Hvordan vil du fokusere dit budskab, så det fremstår så klart som muligt? 
4. Skriv et notat i samme format som ved skriftlig prøve i Samfundsfag A 
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Modul 7 (Virksomhedsbesøg) 

1. Hvilken virksomhed vil du/I vælge at aflægge et besøg? 
2. Vurdér inden besøget om virksomheden har en CSR-profil. 
3. Hvilke indtjeningsmuligheder er der for danske virksomheder, der f.eks. genanvender 

elektronisk affald? 
4. Lav solide beregninger, som kan understøtte pointerne. 

 
 
Modul 8 (Præsentationer af virksomhedsbesøg) 

1. Hvordan vil du/I formidle den viden I fik fra virksomhedsbesøget? 
2. Hvordan er sammenhængen mellem empirien (filmen), teorierne (IP-teori, handelsteori etc.) 

og virksomhedsbesøget? 
3. Hvilke fokuspunkter har I, når I fremlægger svært tilgængeligt stof til udenforstående? 
4. Hvilke metodiske styrker og svagheder var der i forbindelse med arbejdet? 

 
 
 
  
 
 
 
 
 


