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25-02-2005  -   Klaus Hansen, landsformand for Lejernes LO
Det klasseløse samfund?

Spørgsmål 

1.  
Hvad forstår man (forklar) ved et klassesamfund og begrebet klassekamp?  
Er der stadig klasser i Danmark?

2.  
Redegør for de synspunkter der kommer frem i de to bilag.

3.
Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvad man forstår ved et moderne 
videnssamfund, og om den teknologiske og økonomiske udvikling har 
betydet, at vi aldrig mere kommer til at opleve klassekamp. 
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Uddrag af
Statsministerens åbningstalen 2005

.
Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen): 
…
    
 Valget den 8. februar 2005 blev et historisk valg. 
Det politiske systemskifte fra november 2001 
blev bekræftet. Vælgerne gjorde endegyldigt op 
med den gammeldags tænkning, den gammeldags 
tænkning om højre og venstre, den gammeldags 
tænkning om, at danskerne er inddelt i klasser, der 
kæmper mod hinanden, den gammeldags tænkning 
om, at der er dem og os. 
     Sådan er det ikke længere. Vælgerne ved, at det 
danske samfund ikke længere er et gammeldags 
industrisamfund, men et moderne vidensamfund. 
Vælgerne ved, at vi er gået ind i et nyt årtusind. 
Vælgerne ved, at fortidens løsninger ikke rummer 
fremtidens svar. 
     Moderne mennesker ønsker ikke at blive puttet i 
kasser og klasser og afgive stemme ud fra det. Nej, 
den moderne vælger træffer sin egen selvstændige 
beslutning og stemmer ud fra sine egne holdninger. 
Og det, der binder mennesker sammen i et parti 
og til et parti, er ikke erhverv eller uddannelse el-
ler bopæl, det er derimod fællesskabet om nogle 
bestemte holdninger. 





 

 
 
 
 
 
paratviden -->  
1.  

Hvad forstår man (forklar) ved et klassesam-
fund og begrebet klassekamp?  
Er der stadig klasser i Danmark?

2.  -->
Redegør for de synspunkter der kommer frem 
i de to bilag.

3.  -->
Diskuter med udgangspunkt i bilagene hvad 
man forstår ved et moderne videnssamfund, 
og om den teknologiske og økonomiske ud-
vikling har betydet, at vi aldrig mere kommer 
til at opleve klassekamp.

 
 
 
 

 
Paratviden er den viden, du har fra undervisningen, 
avislæsning eller læsning af pensum eller andre sam-
fundsfaglige bøger. 
 

Redegør. Det ord ser så uskyldigt ud, men det 
er det ikke. Det betyder for det første, at du 
skal kunne genfortælle de væsentligste infor-
mationer i kilden. Men det skal gøres på en 
måde, der viser, at du har forstået teksten og 

kan problematisere den. 
 

 
 
Nu skal du have mange bolde i luften. Dis-
kuter betyder at du blandt andet vælger at 
sige noget om det der direkte er spurgt om 
i spørgsmålet, men også fremdrager andre 
ting som du mener (og begrunder) er vigtige. 
 

 
 


