
 1 

 
 

 
 
 
 
 
- Se video: Intro 
- Forbered opgaven og læs synopsis 
- Se video: Eksamen 
- Diskuter elevens præstation og giv en karakter 
- Se video: Votering 
- Konkluder hvad der lægges vægt på 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktionen har bestræbt sig på at citere bilagene i hht. god skik og brug. Skulle nogens  ophavsret være krænket 
bedes de kontakte PTV film. 
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TEMA: Idelogier, partier og politik 
Spørgsmål 1 

 
 

 
1. Redegør kort for de grundlæggende forskelle på socialismen og liberalismen. 

  
2. Forklar med udgangspunkt i bilag 1, hvilken betydning ideologierne har for dansk 

politik, og kom ind på hvilke andre faktorer, der spiller en rolle, når et parti skal 
vælge standpunkt.  

 
3. Diskutér og vurdér, hvad Socialdemokraterne skal gøre for at vinde næste valg. 

Inddrag bilag 2. 
 
Bilag 1: Rasmus Dam Nielsen: ”Hver fjerde ser ingen forskel på Thorning og Løkke”, Politiken 31/12 2014 
Bilag 2: Figur: ”Arbejdsløshed og indvandring af vigtigst”, Jens Relermann: ”Danskernes trygge valg”, 
Ugebrevet A4 12/1 2015 

 

 

 
 
 
 

 
Bilag 1 

 

Hver fjerde ser ingen forskel på Thorning og Løkke 

Politiken | 31.12.2014 | Side 5 | 787 ord | Artikel-id: e4bdaa05 |  Original artikel      

VALGKAMP Statsministeren er lidt mere populær end V-formanden, men deres politik er ens, og 

det gør mange vælgere ligeglade, mener valgforsker. 

af RASMUS DAM NIELSEN 

 
Når Helle Thorning-Schmidt (S) 1. januar skal 

holde sin nytårstale til nationen, er det en tiltrængt 

mulighed for at markere sig og skabe kant til 

førsteudfordreren, Lars Løkke Rasmussen (V). 

En ny måling fra Megafon foretaget i slutningen 5 
af november viser, at statsministeren har en lille 

fordel i forhold til Venstres formand. Var der valg 

i morgen, ville 39 procent foretrække, at hun 

fortsatte som landets leder, mens 34 procent ville 

pege på Løkke. 10 
24 procent ser imidlertid ikke den store forskel på 

de to. Selv om begge parter bruger snart sagt hver 

en lejlighed til at udstille modpartens svagheder, 

mener hver fjerde vælger, at de enten er lige gode 

eller lige dårlige, og det er der ifølge 15 

forskningschef i samfundsfag ved Danmarks 

Medie-og Journalisthøjskole Roger Buch en 

oplagt forklaring på. 

Grundlæggende er der nemlig ingen forskel på de 

to duellanters politik, mener han. 20 
»Det er udtryk for en desperation hos vælgerne, 

når så mange ikke synes om de 

statsministerkandidater, der er, og synspunktet, at 

den ene kan være lige så god som den anden, har 

de for så vidt belæg for. Den politik, der bliver 25 
ført i Danmark, er på alle store linjer nøjagtig den 

samme, uanset hvem der sidder på 

statsministerposten«, siger Roger Buch. 

»Det er ikke, fordi det er nyt. Det er bare blevet 

tindrende klart efter regeringsskiftet i 2011, fordi 30 

http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e4bdaa05
http://infomedia.skoda.emu.dk/ms3/ShowArticle.aspx?outputFormat=Full&Duid=e4bdaa05
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der var så mange, der regnede med, at man efter 

10 år med VK-regeringen ville få en anden 

politik. Det fik man ikke, og det er det, der har 

skabt den nedtur for regeringen og det forspring til 

blå blok, som den har haft i stort set hele 5 
valgperioden. Skuffelsen over, at det ikke blev en 

anden politik, har været markant, og det er det 

problem, Thorning kæmper med«. 

 

Brudte løfter og personsager  10 
At Thorning alligevel kan opretholde et marginalt 

forspring på popularitetskurven, skyldes ifølge 

Roger Buch Lars Løkke Rasmussens mange 

negative personsager. 

»På den måde kan man sige, at deres problemer 15 
ligger to forskellige steder. For den ene er det 

politikken, for den anden er det personen. Men 

pointen er, at de leverer den vare, som danskerne 

vil have. Vi vil gerne have verdens højeste 

skattetryk, vi vil gerne have en offentlig sektor, 20 
som leverer en masse service på alle mulige 

områder. At man groft sagt giver folk det, de 

gerne vil have, ender paradoksalt nok med en 

utilfredshed med politikerne over, at det er det 

samme, man får«. En anden forklaring på en stor 25 
gruppe vælgeres manglende holdning til, hvem 

der skal være landets næste statsminister, kan dog 

være, at mange simpelthen ikke har dannet sig en 

mening endnu. Det mener professor i 

statskundskab på Syddansk Universitet Robert 30 
Klemmensen. 

»For en del af os er politik rigtig vigtigt, men for 

langt størstedelen af befolkningen er politik noget, 

der foregår ind imellem, at man skal passe børn, 

lave mad og gå på arbejde. Derfor er jeg ikke 35 
specielt overrasket over, at vi ser sådanne tal 

mellem valgkampe, hvor der ikke er højspænding. 

I en normal periode i dansk politik er der mange, 

der bare ikke har en holdning«, siger han. 

Den holdning skal Socialdemokraterne og Venstre 40 
forsøge at skabe inden for de næste 11 måneder. 

Senest til november skal Helle Thorning-Schmidt 

have udskrevet valg. 

Begge partier forsøger at være positive og tager 

dagens måling som udtryk for, at tingene går i den 45 
rigtige retning. 

Politisk ordfører for Socialdemokraterne Ole 

Hækkerup hæfter sig ved sin formands 5 

procentpoint store forspring, som han mener er et 

klart udtryk for, »at Thorning er mere populær 50 
end Løkke«. Hækkerups kollega Inger Støjberg 

(V) mener omvendt, at målingen er opløftende for 

hendes formand, som efter et »pinefuldt forår« er 

ved at udligne Helle Thorning-Schmidts forspring. 

Ingen af de to køber Roger Buchs påstand om, at 55 
der ikke er forskel på de to kandidaters politik. 

»I de kommende år, hvor vi så småt kommer ud af 

krisen, skal vi spørge os selv, hvad vi vil bruge 

den bedre økonomi til. Helle og 

Socialdemokraterne mener, at den skal bruges til 60 
at styrke det, vi er fælles om, og hvis vælgerne 

også synes det, skal de stemme på os. Hvis de 

hellere vil have skattelettelser, skal de stemme på 

Løkke«, siger Ole Hækkerup, mens Støjberg 

peger på, at vælgerne med Løkke får en 65 
strammere udlændingepolitik og bedre vilkår for 

det private erhvervsliv. 

rasmus.dam.nielsen@pol.dk  

 

Fakta: MENINGSMÅLING THORNING VS. 70 
LØKKE 

Vil du foretrække Helle Thorning-Schmidt (S) 

eller Lars Løkke Rasmussen som statsminister 

efter næste folketingsvalg? 39 procent foretrækker 

i nogen eller høj grad Thorning-Schmidt. 75 
34 procent foretrækker i nogen eller høj grad 

Løkke Rasmussen. 

24 procent finder dem enten lige gode eller lige 

dårlige. 

Målingen er lavet af Megafon 24.-27. 80 
nov. med 1.095 respondenter. 
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Bilag 2 

 


