
Emneopgaver I
Prøven tager udgangspunkt i et af følgende emner:

1. Social marginalisering i Danmark.

2. Demokratiets udfordringer.

3. Verdens kvinder.

Områder, du kan komme ind på under de forskellige emner:

1. Social marginalisering i Danmark
Definitioner på social marginalisering. Årsager til social marginalisering. Social marginalisering i
velfærdssamfundet. Socialt marginaliserede grupper. Konsekvenser ved social marginalisering for
den enkelte og for samfundet. Social arv og marginalisering. Politiske tiltag for at modvirke social
marginalisering. Konkrete initiativer for at afhjælpe social marginalisering.

2. Demokratiets udfordringer
Demokratiets vilkår forskellige steder i verden. Demokratiets idealer. Demokratiet i krise. Globalt demo-
krati. Direkte og indirekte demokrati. Demokratiets aktører fra individ til overstatslige institutioner.
Politikernes rolle i et demokrati. Demokrati vs. totalitær styreform. Fremtidens demokratier. Demokra-
tiets udfordringer nu og i fremtiden. Demokratiets håndtering af antidemokratiske strømninger.

3. Verdens kvinder
Kvinders vilkår og rettigheder forskellige steder i verden. Årsager til kvinders manglende ligestilling.
Kvinders juridiske stilling i udviklingslande. Kvinders sundhed forskellige steder i verden. Udnyttelse
af kvinder. Kvinder og politik. Kvinder og uddannelse. Kvinder og arbejde. Kvinder og bæredygtig
udvikling. Kvinder og økonomi. Kvindebevægelser. Politiske tiltag og konkrete initiativer for at forbedre
kvinders vilkår.

Forbered dig ved at skaffe information fra fx internet, aviser, radio, tv, leksika og bøger.
Find nogle indfaldsvinkler til emnerne, som du gerne vil tale om.
Eksaminationen begynder med, at du præsenterer dig selv. Du kan for eksempel fortælle om din uddan-
nelse, dine arbejdserfaringer og fremtidsplaner.

Du får derefter ved lodtrækning & 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 føl-
ger der en samtale mellem dig og eksaminator om emnet.

Ved eksaminationen bliver du vurderet på din evne til at fortælle, beskrive, forklare, argumentere og vurde-
re 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 posi-
tivt ved bedømmelsen.
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