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Bilag: Jyllands-Posten Vest, 15.03.2008: Vælgerne: Søvndal er oppositions- 
lederen

Tema: Politik  -  Meningsmålinger / partier 
 
Spørgsmål 

1.  
Redegør for hvordan det ifølge bilaget går for SF, beskriv desuden i grove 
træk hvordan man fortager en meningsmåling.

2.  
Forklar hvordan man finder frem til hvem der skal være statsminister og 
hvilke partier der skal være i regeringen.

3.
Diskuter om det altid er de partier der er i regeringen der har mest indfly-
delse.
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Vælgerne: Søvndal er oppositions- lederen 

Meningsmåling: Danskerne ser SF 's formand, Villy Søvndal, som leder 

af oppositionen, men succesen får ikke SF til at pege på Søvndal som 

statsminister.

Af ANNE METTE SVANE  

Under valgkampen for fire måneder siden stod socialdemokraternes formand, Helle Thorning-Schmidt, som 

oppositionens ubestridte leder og statsministerkandidat, men nu har SF 's formand, Villy Søvndal, overhalet Thorning.  

39,7 pct. af vælgerne udpeger Søvndal som lederen af oppositionen, mens 35,7 pct. peger på Thorning, viser en måling 

foretaget af Rambøll Management for Morgenavisen Jyllands-Posten.  

Men Søvndals popularitet hos vælgerne ændrer ikke på, at SF peger på Thorning som statsministerkandidat ved det 

kommende valg, fastslår gruppeformand, Ole Sohn (SF).  

»Målingen viser et nyt parløb mellem Villy og Helle, men SF, socialdemokraterne og de radikale kan kun i fællesskab slå 

Fogh ved det kommende valg. Derfor er det vigtigste ikke, hvem vælgerne opfatter som oppositionens leder, men at vi i 

fællesskab kan udgøre et godt team,« siger Ole Sohn.  

Han afviser, at Thornings position som statsministerkandidat er svækket på trods af, at socialdemokraterne er styrtdykket 

i meningsmålingerne, mens SF er stormet frem de seneste uger.  

Vælgerne har belønnet Villy Søvndal for at sætte dagsorden i værdidebatten med kontante budskaber på integration og 

ekstremisme, mens Thorning har kæmpet for at blive mere synlig.  

Opbakning til Thorning

»Helle er en god leder, og hun vil blive en god statsminister. Det rokker meningsmålinger, der kan gå op og ned, ikke 

på,« siger Ole Sohn.  

Socialdemokraterne ser det ikke som et problem, at Søvndal i vælgernes øjne tegner oppositionen.  

»I øjeblikket har Søvndal kolossal medvind, men det afgørende er, hvem vælgerne ser som statsministerkandidat, når vi 

kommer til valget. Alle partier i oppositionen er enige om, at Helle Thorning er statsministerkandidaten. Sådan er det,« 

siger politisk ordfører Henrik Sass Larsen (S).  

5,5 pct. peger på Vestager
Socialdemokraterne har forsøgt at holde sig uden for det åbne skænderi mellem SF og de radikale, efter at den radikale 

leder Margrethe Vestager har angrebet Søvndal for at grave grøfter i integrationsdebatten og melde SF ud af 

oppositionen. Kun 5,5 pct. af vælgerne peger på Vestager som oppositionens leder i målingen.  

»Det går godt for SF, og det smitter selvfølgelig af på Søvndal. Hvis socialdemokraterne stod til fremgang, var Thorning 

nok også mere populær, men det er ikke interessant, hvem der vinder popularitetskonkurrencen. Spørgsmålet er, hvem 

der kan udgøre et alternativ til en midterregering, der kan samarbejde bredt. Den rolle er SF ikke i stand til at indtage,« 

fastslår den radikale næstformand, Morten Østergaard.  
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Søvndal rider på en bølge af succes, og SF har overhalet Socialdemokratiet som det næststørste parti i enkelte 

målinger, men professor Ove Kaj Pedersen fra Copenhagen Business School tror ikke på, at Søvndal kan fastholde 

fremgangen og true Thorning som oppositionens leder på længere sigt.  

»Søvndal har kørt så offensiv en linje på integration og Muhammed-debatten, at jeg har svært ved at se, hvordan han 

kan fastholde momentum over længere tid. Derfor er målingerne i øjeblikket i høj grad udtryk for stemningsmålinger. Det 

svækker ikke Thorning umiddelbart, og det er ikke realistisk at se Søvndal som en seriøs statsministerkandidat,« siger 

han.
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paratviden -->  
 
 
 
1. -->  

Redegør for hvordan det ifølge bilaget går for 
SF, beskriv desuden i grove træk hvordan man 
fortager en meningsmåling. 
 

2. -->  
Forklar hvordan man finder frem til hvem der 
skal være statsminister og hvilke partier der 
skal være i regeringen. 
 
 

3. -->
Diskuter om det altid er de partier der er i 
regeringen der har mest indflydelse.

 
 
 
 

 
 
 
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.


