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Bogen handler, som overskriften antyder, om det danske arbejdsmarked med et samfunds/historiefagligt
sigte. Bogen er skrevet til gymnasiet, primært HHX. Derfor er bogen, i sine rene form, ikke anvendelig til
folkeskolen. Trods dette er jeg meget begejstret for bogen, da man som lærer sagtens kan finde inspiration
til sit arbejde i folkeskolen, om end på et lavere niveau. Hvis man er så heldig, at man på skolerne rundt
omkring har kulturfag som fag, er denne bog et ”must have” da den knytter samfundsfag og historiefaget
sammen. Bogen ville i mit tilfælde være et opslagsværk, hvor jeg ville kunne finde nyttig viden omkring de
socioøkonomiske faktorer, som spiller ind i vores velfærdssamfund. Bogens layout stilladserer de vigtige
fagbegreber, så man let kan finde rundt.
Bogens kapitaler indeholder mange gode eksempler på, hvorfor vores samfund ser ud som det gør. Bogens
forfattere navigerer os på fornemmeste vis igennem det minefelt der er, når man snakker velfærds- og
fordelingspolitik og kommer med bud på, hvordan man kan skrue på forskellige knapper, så samfundet
ændrer sig til det ønskede. Dette gøres fuldstændig ideologisk neutralt.
Abstraktionsniveauet er for en folkeskoleelev simpelthen for højt, hvis man ser på den gennemsnitlige elev.
Temaerne i bogen får ofte karakter af meget vurderende, hvor grundlaget for besvarelsen - efter min
mening - simpelthen ikke er tilstede hos den gennemsnitlige elev i folkeskolen.
Bogen er rigtig god, og for en gennemsyret humanist (som jeg er), giver den en god forståelse for de
komplekse samfundstemaer set i et økonomisk perspektiv. Bogen er udstyret med opgaver undervejs, som
er med til at skabe refleksion hos læseren – disse opgaver kommer ikke efter hvert kapitel, men undervejs
og skaber derved en cirkulær arbejdsform, hvor der på fineste vis bindes en sløjfe på det netop læste.
Bogen kan varmt anbefales.
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