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Bag om folkestyret (Danskernes akademi)
Tema:
Fag:
Målgruppe:

Dansk politik
Samfundsfag, dansk
Lærere på gymnasiale uddannelser

DR2, 04.10.2011, 120 min.
Den første tirsdag i oktober er dagen for folketingets åbning. Men hvad sker der egentlig i korridorerne på
Christiansborg? Danskernes Akademi tager i dag en tur bag folkestyrets kulisser.
Indeholder: Demokrati - idealer og magt (19 min). Borgen - I folkestyrets tjeneste (50 min). Kunsten at
danne en regering (20 min). Åbningstaler i Folketinget (30 min)

Billedet er fra tv-udsendelsen.

Faglig relevans/kompetenceområder
Samfundsfag A stx:
Sociologi
- massemedier og politisk meningsdannelse
Politik
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer
og vælgeradfærd
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af
retssystemet
- forskellige typer politiske systemer, herunder EU.
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Dansk A stx
Det sproglige stofområde
Det sproglige stofområde har som sit genstandsfelt et genremæssigt varieret udvalg af tekster, talte såvel
som trykte, hvorpå der kan anlægges en sproganalytisk tilgang.
Her arbejdes blandt andet med:
- sprogiagttagelse, herunder grammatik og stilistik
- argumentationsanalyse
- retorisk analyse
- kommunikationsanalyse.

Ideer til undervisningen
Demokrati – idealer og magt (min. 0-23), forelæsning ved Johannes Andersen, AAU.
I forelæsningen bliver der lagt væk på at redegøre for centrale begreber som demokrati, politik og magt
med referencer til det danske folkestyre. I den forbindelse forklares begrebet parlamentarisme; forskellige
demokratiopfattelser i den politiske virkelighed opstilles i en skematisk overskuelig form – repræsentativt
vs. direkte demokrati og aggregering vs. Integrering. Og endelig demonstreres og forklares magtens cirkel i
det repræsentative demokrati.
Udsendelsen kan gå direkte ind og give eleverne en basal viden om det danske folkestyre på alle niveauer.
Man kan også lade udsendelsen danne baggrund for en diskussion af de forskellige demokratiopfattelser.
Borgen – i folkestyrets tjeneste (min. 23-1.14), Tv-udsendelse.
Med denne udsendelse gives en bred introduktion til ”livet på Borgen”. Man oplever borgen som en stor og
mangeartet arbejdsplads. Gennem interviews med politikere, folketingsbetjente, journalister, frisør og flere
andre samt besøg på deres specifikke arbejdsplads får man et kig bag kulissen,
Udsendelsen er som sådan ikke direkte bekendtgørelsesrelevant, men kan være med til at give eleverne et
indtryk af miljøet på Christiansborg og dermed anskueliggøre en mere menneskelig side af folkestyret.
Kunsten at danne en regering (min. 1.14-1.34), forelæsning ved Tim Knudsen, KU.
Hvordan, på hvilket grundlag og hvornår dannes en regering? Tim Knudsen gør rede for dels de formelle
krav i forbindelse med en regeringsdannelse og dels hvad der gennem tiden er blevet fast praksis. Der
bliver undervejs henvist til konkrete eksempler fra tidligere regeringsdannelser.
Udsendelsen kan give eleverne en konkret viden om, hvordan en central del af det danske folkestyre
fungerer.
Åbningstaler i Folketinget (min. 1.34-1.57), forelæsning ved Christian Kock, KU.
Christian Kock gennemgår åbningstalernes historik. Først i 1953 bliver talen institutionaliseret, men der
ligger en tradition bag. Han beskæftiger sig i forelæsningen både med talernes form som indhold, samt
betydning i det politiske spil.
Udsendelsen giver et billede af åbningstalens politiske funktion, og kan derfor indgå i flere samfundsfaglige
sammenhænge både indenfor området politik og området sociologi.
Udsendelsen vil også være oplagt at bruge i dansk i forhold til arbejdet med det sproglige stofområde – eks.
argumentationsanalyse, retorisk analyse, kommunikationsanalyse, men den vil også kunne finde
anvendelse i arbejdet med det mediemæssige område.
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”.
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