
Er du klog nok til demokrati?

Mandag d. 11. apr. 2011 kl. 09:56 af Natali Braagaard for TV 2 Nyhederne (opd. d. 11/4 2011; 20:00)

Anbefalet 224 personer anbefaler dette. Vær den første af dine venner.

Quickpoll

Svar først på spørgsmålene nederst i artiklen. Derefter: Hvor mange rigtige svar havde

du?

1.

Jeg svarede korrekt på alle seks spørgsmål2.

Jeg svarede korrekt på fem spørgsmål3.

Jeg svarede korrekt på fire spørgsmål4.

Jeg svarede korrekt på tre spørgsmål5.

Jeg svarede korrekt på to spørgsmål6.

Jeg svarede korrekt på ét spørgsmål7.

Jeg svarede ikke korrekt på nogen af spørgsmålene8.

Ved ikke9.

Folketingsvalget nærmer sig, men mange danskere interesserer sig enten ikke for politik - eller

ved særlig meget om det.

Faktisk ved seks ud af ti danskere ikke, hvor mange medlemmer der er i Folketinget, eller

hvilke partier fremtrædende politikere kommer fra.

Mange danskere har så lidt viden om dansk politik, at det skader det danske demokrati. Det

mener Kasper Møller Hansen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.

Mere viden betyder kryds ved andre partier

Ifølge professoren ville danskerne stemme helt anderledes, hvis de bare vidste lidt mere om

politik. Man kan nemlig bedre træffe et reflekteret valg, jo større viden man har.

Og jo mindre man ved om politik, jo større risiko er der for, at man helt melder sig ud af

samfundet, som de senere års deltagelse til folketingsvalg - ifølge Kasper Møller Hansen - er

bevis på.

Hvor meget ved du om politik. Svar på følgende seks spørgsmål og læs svarene ved at klikke

på linket i boksen til højre.

Spørgsmål 1:

Quickpoll

Hvilke partier indgår i den nuværende regering?1.

Er du klog nok til demokrati? - TV 2 Nyhederne http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-38787026:er-du-klog-nok-til...

1 af 4 06-05-2011 09:25



Socialdemokraterne og SF2.

Socialdemokraterne, SF og De Radikale3.

Socialdemokraterne4.

Venstre5.

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti6.

Venstre, De Konservative og Liberal Alliance7.

Venstre og De Konservative8.

Ved ikke9.

Jeg vil bare se andres svar10.

Spørgsmål 2:

Quickpoll

Hvor mange medlemmer er der i Folketinget, hvis vi ser bort fra de fire fra Grønland og

Færøerne?

1.

1712.

1753.

1794.

1835.

1876.

Ved ikke7.

Jeg vil bare se andres svar8.

Spørgsmål 3:

Quickpoll

Hvor mange procent af de danskere, som er i arbejdsstyrken, er i dag ledige?1.

Ca. 4 procent2.

Ca. 6 procent3.

Ca. 8 procent4.

Ca. 12 procent5.

Ved ikke6.

Jeg vil bare se, hvad andre svarer7.

Spørgsmål 4:

Quickpoll
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Hvilket parti kommer Mette Frederiksen fra?1.

Socialdemokraterne2.

Radikale3.

Konservative4.

SF5.

Liberal Alliance6.

Dansk Folkeparti7.

Venstre8.

Enhedslisten9.

Ved ikke10.

Jeg vil bare se, hvad andre svarer11.

Spørgsmål 5:

Quickpoll

Hvilket parti kommer Ellen Trane Nørby fra?1.

Socialdemokraterne2.

Radikale3.

Konservative4.

SF5.

Liberal Alliance6.

Dansk Folkeparti7.

Venstre8.

Enhedslisten9.

Ved ikke10.

Jeg vil bare se, hvad andre svarer11.

Spørgsmål 6:

Quickpoll

Hvilket parti kommer Kristian Thulesen Dahl fra?1.

Socialdemokraterne2.

Radikale3.

Konservative4.

SF5.

Liberal Alliance6.

Dansk Folkeparti7.

Venstre8.

Enhedslisten9.

Ved ikke10.
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Jeg vil bare se, hvad andre har svaret11.

Se svarene på spørgsmålene i linket i boksen til højre.

TV 2|NYHEDERNE på Facebook

Synes godt om 19,236

Del på twitter

 

Er du klog nok til demokrati? - TV 2 Nyhederne http://nyhederne-dyn.tv2.dk/article.php/id-38787026:er-du-klog-nok-til...

4 af 4 06-05-2011 09:25


