Prøven tager udgangspunkt i et af følgende emner:
1. Klimaændringer
2. Folkeskolens lærefe
3. Danske militære operationer i udlandet

Områder, du kan komme ind på under de forskellige emner:
1. Klimaændringer
Eksempler på klimaændringer. Teorier om menneskeskabte klimaændringer kontra teorier om naturlige klimaændringer. Holdninger til indsats mod klimaændringer. Bekæmpelse af klimaændringer og
opretholdelse af levestandard, målsætninger herfor. Ny teknologi til bekæmpelse af CO2-udledning.
Statsligt og personligt ansvar for klimaudviklingen. Kyoto-aftalen. FN's klimakonference i København
i december 2009, værdien af klimakonferencer.
2. Folkeskolens lærere
Lærernes udfordringer i dagens folkeskole. Pædagogiske strømninger og tendenser i nyere tid. Undervisning versus opdragelse. Danmarks Lærerforening, fagforeningens mærkesager. Statslige tiltag,
reformer, politisk styring og kontrol, undersøgelser, mål, evalueringer, nationale test. Læreruddannelsen,
faglighed, pædagogiske kompetencer, efteruddannelsesmuligheder. Søgning til og frafald fra uddannelsen. Rekruttering og lærermangel.
3. Danske militære operationer i udlandet
Internationale militære operationer. Danske indsatsområder, tidligere og i dag (Den Demokratiske Republik Congo, Cypern, Gaza, Bosnien, Kosovo, Irak, Afghanistan, Sudan). Koalitioner og internationalt samarbejde, NATO, FN. Mandat, mål, konkrete opgaver, dansk materiel, regler for danske soldaters adfærd. De
udstationerede: uddannelse, alder, vilkår, varighed af udstationering. Resultater af den danske indsats, danske tab, rekruttering og motivation. Politisk opbakning til/modstand mod dansk deltagelse. Holdninger i
befolkningen. Medierne.
Forbered dig ved at skaffe information fra fx aviser, radio, tv, interner, leksika og bøger.
Find nogle indfaldsvinkler til emnerne, som du gerne vil tale om.
Eksaminationen beg-ynder med, at du præsenterer dig selv. Du kan fx fortælle om din uddannelse, dine
arbejdserfaringer og dine fremtidsplaner.
Du får derefter ved lodtrækning et af de tre emner, du har forberedt. I de første ca. fem minutter holder
du et oplæg om nogle aspekter, som du finder væsentlige og har valgt at tale om inden for emnet. Derefter
følger der en samtale mellem dig og eksaminator om emnet.
Ved eksaminationen bliver du vurderet på din evne til at fortælle, beskrive, forklare, tage stilling, argumentere og vurdere samt udtrykke dig i længere sammenhængende form. Du bliver også vurderet på din evne
til at udtrykke dig umiddelbart forståeligt, nuanceret, komplekst, flydende og korrekt.
Du må medbringe egne notater. Bemærk, at oplæsning af længere passager fra notaterne ikke tæller positivt
ved bedømmelsen.

