
	  RÅSTOFFER	  – Samfundets byggesten 
Opgaver samfundsfag B 
 
Modul 1 (Det økonomiske kredsløb) 

1. Hvor bruger vi råstofferne? 
2. Hvem bruger de mest ressourcebelastende råstoffer? 
3. Hvilken politisk styring er der i forbindelse med brugen af råstoffer? 
4. Bør der være mere eller mindre politisk styring? 

 
 
Modul 2 (Råstoffernes tilgængelighed) 

1. Hvilken type råstoffer importerer vi? 
2. Under hvilke betingelser importeres råstofferne? 
3. Hvilke internationale aftaler påvirker importen af råstoffer? 
4. Er der elementer i Råstoffer – Samfundets byggesten der kunne fremlægges anderledes? 

 
 
Modul 3 (Globalisering) 

1. I hvilken grad lever Danmark op til internationale målsætninger om bæredygtig udvikling? 
2. Hvad gør EU for at få medlemslandene til at implementere økologisk bæredygtige løsninger? 
3. Er økonomisk og økologisk bæredygtighed forenelige størrelser? 
4. Hvilke andre internationale organisationer arbejder med bæredygtighed, og hvordan 

påvirker de eventuel dansk lovgivning?  
 
 
Modul 4 (Regulering af råstofhandlen) 

1. Hvem regulerer den internationale handel med råstoffer? 
2. Hvilke fordele og ulemper er der ved politiske reguleringer? 
3. Hvordan påvirker producenter og politikere efterspørgslen på råstoffer? 
4. Hvordan påvirkes udbuddet af råstoffer? 

 
 
Modul 5 (Videnskabsteoretisk tilgang til undersøgelser)   

1. Hvordan skal man foretage en god videnskabelig undersøgelse af udvalgte råstoffers 
miljøpåvirkning? 

2. Hvad er en god undersøgelse i det hele taget? 
3. Hvilke metodiske overvejelser bør man have inden man foretager en undersøgelse? 
4. Hvilke omstændigheder kan påvirke en undersøgelse negativt? 

 
 
Modul 6 (Politikernes viden om emnet) 

1. Hvad ved danske politikere om råstoffer og deres anvendelse? 
2. Hvor afgørende er politikernes viden? 
3. Hvilken type embedsmænd rådgiver politikerne? 
4. Hvilke lobbyorganisationer påvirker politikernes beslutninger? 
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Modul 7 (Udarbejdelse af synopsis) 

1. I udarbejdelsen af en synopsis skal I foretage et valg om, hvilken del af Råstoffer – 

Samfundets byggesten I vil fokusere på. 
2. Hvad kan en synopsis indeholde? 
3. Hvilke krav er der til opfyldelse af formalia? 
4. Hvordan vil I fremlægge jeres undersøgelse/synopsis? 

 
 
Modul 8 (Præsentation af synopsis) 

1. Hvilket fokus vil I have ved fremlæggelsen af synopsen? 
2. Hvilke spørgsmål vil I stille til feedbackgruppen? 
3. Hvilke evalueringskriterier vil I opstille? 
4. Kan I bedømme feedbackgruppens arbejde tilstrækkeligt til at give en karakter? 

 
 


