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Titel: Christiansborg (Gintberg på kanten) 

Tema: Folketingsvalg 2015    

Fag: Samfundsfag   

Målgruppe: Gymnasiale uddannelser  

DR1, 10. 04.2014, 30 min.  

Jan Gintberg tager den 

humoristiske temperatur på 

magtens centrum, Christiansborg. 

Her tjekker han statsministerstolen 

med Helle Thorning-Schmidt, roder 

med elektronik i Folketingssalen 

med Lars Løkke Rasmussen, tager 

på kanalrundfart med Pia 

Kjærsgaard og finder ud af, at 

Christiansborg har sin helt egen 

karateklub. Baseret på sine oplevelser slutter Jan Gintberg af med at optræde for Folketingets 

partier i jagten på selvironien og den lille forløsende latter.  

Billederne er fra tv-udsendelsen. 

 

Faglig relevans / kompetenceområder 

Samfundsfag A stx: 

Politik 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske 

skillelinjer og vælgeradfærd 

– magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af 

retssystemet 

Samfundsfag B stx: 

Politik 

– politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme 

– demokratiopfattelser, herunder betydningen af retssystemet 

– magtbegreber 

 

Ideer til undervisningen 

Jan Gintberg besøger nogle af Danmarks største offentlige institutioner og tager i udsendelsen 
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en humoristiske temperatur på Folketingets ansatte. 

Folketinget beskæftiger sig med fire vigtige opgaver: 

 at vedtage love 

 at kontrollere regeringen 

 at vedtage statens budget  

 at deltage i internationalt samarbejde 

 

Udsendelsen kan derfor anvendes i forbindelse med forløb indenfor kernestoffet politik vinklet 

med problemstillinger omkring magt og politisk meningsdannelse. Man kan undersøge 

processer omkring magt og demokratiopfattelse i forhold til hvordan magt og indflydelse er og 

bør være fordelt i det danske politiske system. Under en valgkamp kan eleverne undersøge 

hvilke aktører, der sætter den politiske dagsorden og hvilken betydning det har for partierne og 

valgets udfald. Udsendelsen kan også anvendes i forløb om forskellige typer politiske systemer. 

Man kan undersøge hvordan det danske politiske system fungerer i interaktionen mellem 

vælgere, partier, Folketing, regering, centraladministration, 

domstole, interesseorganisationer og medier. Endvidere kan 

man arbejde med de grundlæggende karakteristika ved det 

danske politiske system, parlamentarisme, Folketingets kontrol 

og magtens tredeling.  

 

 

Billederne er fra tv-udsendelsen. 

Supplerende Materialer 

Relevante links: 

http://www.ft.dk/ 

 

http://www.folketingstidende.dk/ 

 

 

Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 
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