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Ideologierne giver en bestemt måde at anskue verden på. Alle politikere har nogle bestemte ideer om,
hvordan de vil indrette samfundet. Ideologierne bliver dermed en central indgang til forståelse af den

politiske virkelighed.

Bogen er bygget op omkring en gennemgang af forskellige ideologier. Udover de traditionelle ideologier som
konservatisme, liberalisme og socialisme gennemgåes nyere ideologiske strømninger, som har betydning for
den politiske debat nu og i fremtiden. Indenfor hver ideologi behandles de begreber der er nødvendige at
forstå, for at kunne identificere en tekst som værende udtryk for det ene eller andet ideologiske synspunkt.
For hver ideologi er der forskellige arbejdsopgaver, hvor eleverne kan anvende de centrale ideologiske

begreber på en konkret politisk debat.

Bogen sætter ikke kun focus på kun politikernes ideologi, men også på på vælgernes grundholdninger og på
demokratiopfattelser.

»En meget udmærket introduktion til de politiske ideologier … Bogen er en opslagsbog, man år på samme tid
hurtig og fyldestgørende svar.«

- Boy olesen i DBC

... bogen [har] i højeste grad relevans. Den er skrevet i et let tilgængeligt sprog uden at virke overfladisk.
Bogen er opdelt i tre hovedafsnit: Introduktion, De politiske ideologier, Det politiske valg.

Ud over de meget yderliggående ideologier, samt de klassiske ideologier og disses udvikling frem til i dag,
behandles: Feminisme, Kommunitarisme, Kristendemokratisme, nationalisme, Religiøs Fundamentalisme og

Økologisme.

I forbindelse med hver ideologi er der indsat arbejdsopgaver.
Efter enkelte af ideologierne er der ydermere lagt et tema ind til praktisk illustration og diskussion af den

netop gennemgåede ideologi. Forfatterne har udvalgt en række provokerende artikler, der kan sætte en debat i
gang. Der er således temaer efter Nazismen, Konservatismen, Liberalismen, De religiøse Fundamentalister,

Socialismen og Økologismen. ....
Jannie Wilsted i Gymnasieskolen
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