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Bilag 
 
Bilag A: Ekstra Bladet  12.03.2008 Nationen har talt:: Vi vil ha’ Villy
Bilag B:  nyhederne.tv2.dk 30.05.2008 Måling: Flertal til oppositionen

Tema: Politik - Meningsmålinger 
 
Spørgsmål 

1.  
Redegør med udgangspunkt i bilag A for hvad der er Ekstrabladets læse-
res holdning til Villy Søvndal. Redegør herefter med udgangspunkt i bilag 
B, for hvordan det er gået de SF siden folketingsvalget.

2.  
Forklar forskellen på de to undersøgelser i henholdsvis bilag A og B.

3.
Diskuter hvilken mulighed for indflydelse SF ville få hvis meningsmålingen 
i bilag 2 var et valgresultat.
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Bilag A 
Ekstra Bladet | 12.03.2008 | Reportage | Side 6  

Nationen har talt:: Vi vil ha’ Villy 

Nationen har talt: To ud af tre i net- afstemning mener, Søvndal er bedre 

egnet end Thorning som statsminister 
Hellere Villy end Helle. Opbakningen til SF’s folkekære formand er ikke til at tage fejl af blandt brugerne af Ekstra Bladets 

læserpanel nationen!.  

I en netafstemning med 4755 deltagere mener to ud af tre, at Villy Søvndal ville blive en bedre statsminister end Helle 

Thorning-Schmidt, selv om S-furien officielt er oppositionens kandidat til posten.  

– Han minder da i det mindste om en socialist, hvorimod Helle ikke har nogen som helst lighed med en sosu’er eller en 

håndværker. Nærmere minder hun om en, der lige kigger ind efter sin powershopping, skriver Jan Kristensen i en 

kommentar.

Alle mediers darling

Selv er han dog ikke en af de mange, der for tiden overvejer at stemme på SF. Partiet står lige nu med de bedste 

meningsmålinger i mands minde – og har på papiret overhalet selv scialdemokraterne. Enkelte nationen!-medlemmer 

råder dog til forsigtighed:  

– Søvndal er i øjeblikket alle mediers darling. Han har positiv medvind. Han siger en masse fine ord, men der skal også 

handling bag. Ved vi, hvad Villy vil, når det kommer til stykket, lyder en af læser-kommentarerne. fba@eb.dk
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Bilag B 

Måling: Flertal til oppositionen 

http://nyhederne.tv2.dk/politik/article.php/id-9094352.html?menu 09/06/08 

30-05-08: 13:59 | opd. 30-05-08: 16:20 | af: krbe 

Mandater nu Pct. Nu Pct. 21-24/4 2008 Valget 13/11 2007 

Soc.dem 44 24,4 23,6 25,5 

Radikale 9 5,3 4,3 5,1

Konservative 18 9,9 9,8 10,4 

SF 32 17,7 18,8 13,0 

Krist.dem. 0,6 0,4 0,9

DF 22 12,5 14,4 13,8 

Venstre 46 26,1 26,0 26,3 

Ny Alliance 1,0 0,4 2,8

Enhedslisten 4 2,2 2,1 2,2

Øvrige 0,3 0,2 0,0

Politisk meningsmåling 26.-29. maj 2008

MEGAFON har for TV 2 spurgt 1.004 repræsentativt udvalgte vælgere 26.-29. maj 2008, hvem de vil stemme på ved et 

folketingsvalg nu 
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paratviden -->  
 
 
 
1. -->  

Redegør med udgangspunkt i bilag A for hvad 
der er Ekstrabladets læseres holdning til Villy 
Søvndal. Redegør herefter med udgangspunkt 
i bilag B, for hvordan det er gået de SF siden 
folketingsvalget.

2. -->  
Forklar forskellen på de to undersøgelser i 
henholdsvis bilag A og B.

 
 
 
3. -->

Diskuter hvilken mulighed for indflydelse SF 
ville få hvis meningsmålingen i bilag 2 var et 
valgresultat.

 
 
 
 

 
 
 
Paratviden er den viden, du har fra undervisnin-
gen, avislæsning eller læsning af pensum eller 
andre samfundsfaglige bøger. 
 

 
Redegør. Det betyder, at der skal 
gives en saglig og neutral redegørelse 
for bilagets indhold. En redegørelse er 
ikke helt det samme som et referat.

 
Forklar. Det ord ser så uskyldigt ud, men 
det er det ikke. Det betyder for det første, at 
du skal kunne genfortælle de væsentligste 
informationer 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. 
Diskuter 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.


