
Magt og politik 
1) Redegør for hovedpunkter i USA’s forfatning 1787 
2) Sammenlign med det politiske system i Grønland – inddrag både magtdeling og valgsystemet.  
3) Diskutér og vurdér en mulig grønlandsk grundlov – både muligheden for, om det kan lade sig gøre, og et 
muligt indhold. Inddrag Jørgen Chemnitz ”Bekymrende enighed”, AG 5. okt. 2011 og Sara Olsvigs tale ved 
åbningsdebatten i Folketinget, AG 12. oktober 2011 
 
Kilder: USA’s forfatning 1787 + Josef Motzfeldt ”Et parlamentarisk tilbageskridt”, Sermitsiaq 37, 2013 + 
Jørgen Chemnitz ”Bekymrende enighed”, AG 5. okt. 2011 + Sara Olsvigs tale ved åbningsdebatten i 
Folketinget, AG 12. oktober 2011 
Baggrundsstof: bla. Luk samfundet op s. 108-114. Inddrag mere baggrundsstof. 

 

Demokrati  
1) Redegør for John F. Kennedys syn på demokrati i hans Berlin-tale (1963) 
2) Hvilke syn på demokrati kommer til syne hos Aleqa Hammond og Kuupik Kleist i artiklerne „Alle kendte 
min holdning til nultolerance“ og „Udemokratisk proces“, Sermitsiaq 40 2013 (??) – sammenlign med John F. 
Kennedy. Inddrag fordele og ulemper ved forskellige former for demokrati. 
3) Diskutér og vurdér muligheder og udfordringer for demokrati i Grønland i dag og fremover 
 
Kilder: Kennedys Berlin-tale + artikler - Aleqa/Kuupik. Inddrag gerne flere kilder!  
Baggrundsstof: bla. Luk samfundet op s. 104-109. Inddrag mere baggrundsstof. 

 

National identitet 
1) Redegør for synet på amerikansk identitet i J. Hector St. John de Crèveceur‘s „Hvad er en 
amerikaner?“ (1782) 
2) Sammenlign med synet på grønlandsk identitet i Kelly Berthelsen „Ægte grønlændere“ (Greenland Today 
2006). Anvend forskellige teorier om nationalfølelse. 
3) Vurdér og diskutér muligheder og udfordringer for sammenhængskraften i det grønlandske samfund – 
herunder selve begrebet „sammenhængskraft“ 
 
Kilder: St. John de Crèveceur + Berthelsen. Inddrag gerne flere kilder!  
Baggrundsstof: bl.a. Luk samfundet op s. 24-35. Inddrag mere baggrundsstof. 

 

Ideologi og velfærd 
1) Redegør for amerikanernes ideologi ifølge Axel Felix‘ „Langt fra Danmark“ (1855) med henblik på en 
diskussion om velfærd 
2) Sammenlign den amerikanske velfærdsmodel med andre velfærdsmodeller 
3) Diskutér og vurdér udfordringer og muligheder for det grønlandske velfærdssamfund. Inddrag 
„Ældrebomben skal demonteres“ 
 
Kilder: „Langt fra Danmark“ + „Ældrebomben skal demonteres“. Inddrag gerne flere kilder!  
Baggrundsstof: bl.a. Luk samfundet op s. 155-165 + 182-197. Inddrag gerne mere baggrundsstof. 

 
 
 


