Prøven tager udgangspunkt i &t af følgende emner:
1. Robotter og mennesker
2. Fremtidens fødevarer
3. Global migration
f Områder, du kan komme ind på under de forskellige emner:
1. Robotter og mennesker
Robotternes udvikling historisk set. Robotter i industrien. Robotter indenfor medicin (fx kybernetik,
proteser, kirurgi). Robotter og velfærdsteknologi. Robotter i ældreplejen. Robotter i undervisningen.
Hjemmerobotter. Robotter til underholdning og fritid. Sociale robotter. Robotter og kunstig intelligens.
Fremtidens robotter. Etiske spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af robotter.
2. Fremtidens fødevarer
Fødevareproduktion til verdens voksende befolkning; prioriteringer og produktionsmetoder. Fremtidens
fødevareproduktion og bæredygtighed. Nye fødevarekilder (fx insekter, tang, kartoffelprotein). Teknologi og fremtidens fødevarer (fx genmodificerede fødevarer og kunstigt kød). Fremtidens funktionelle
fødevarer. Fremtidens fødevarer og sundhed. Fremtidens fødevarer og forbrugsmønstre.
3. Global migration
Migration i historisk perspektiv. Årsager til migration. Positive og negative konsekvenser ved migration.
Migration og globalisering. Migration og international udenrigspolitik. Migrationskontrol og -regulering. Statslige migrationspolitikker. EU-retslige migrationspolitikker. Integration af migranter forskellige
steder i verden. Migranters vilkår forskellige steder i verden. Holdninger til migration. Migration i fremtidigt perspektiv.

Forbered dig ved at skaffe information fra fx aviser, radio, tv, internet, 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 uddannelse, dine arbejdserfaringer og fremtidsplaner.
Du får derefter ved lodtrækning a 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, 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 og korrekt.
Du må medbringe et A4-ark per emne med egne notater. Bemærk, at oplæsning af længere passager fra
notaterne ikke tæller positivt ved bedømmelsen.
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