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Der er behov for en analysemodel, der kan hjælpe os med at 

identificere og diskutere demokratiske udfordringer
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HVORFOR HVEM HVORDAN
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Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvilke begrundelser kan vi give for 

demokrati?

Hvilke centrale argumenter findes

mod demokrati ?
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Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

Hvem skal inkluderes for at en

beslutning er demokratisk?

Hvordan balanceres individ, mindertal

og flertal demokratisk?



Hvad er mest demokratisk -

repræsentativt eller direkte

demokrati?

Hvorfor deler vi magten?
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Hvorfor?

Hvem?

Hvordan?

§
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Demokratifremme - kan man indføre demokrati mod folks vilje?
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Udfordres demokratiet hvis man 

forsøger at pålægge andre ideer 

om frihed og lighed?

Udfordres demokratiet hvis der ikke 

er et nationalt, kulturelt og historisk 

fællesskab?

Udfordres demokratiet af et svagt

valgsystem og manglende

styringskapacitet?

Opgave: Et nyt valgsystem til 

Afghanistan

Den danske forsker Jørgen Elklit ville 

have designet et andet valgsystem i 

Afghanistan, hvis han havde fået lov. 

Læs følgende interview med Jørgen 

Elklit: [LINK]

Skriv en anbefaling til den afghanske 

valgkommission: Hvad skal 

kommissionen være opmærksom på, 

når den gentænker valgsystemet? Peg 

på minimum 3 forhold. 
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Ulighed - er lighed en forudsætning for demokrati?
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Udfordres demokratiet af social og 

økonomisk ulighed?

Udfordres demokratiet af 

manglende sammenhængskraft og 

mistillid?

Udfordres demokratiet af ulige

adgang til den politiske proces og

manglende repræsentativitet?

Opgave: Lighed i dit parti?

Nogle mener, at et moderne samfund 

naturligt vil have en større grad af 

ulighed, og det fremmer vækst og 

velfærd og ikke nødvendigvis resulterer 

i mindre demokrati og politisk mistillid. 

Andre mener, at stigende ulighed kan 

føre til en større konflikt mellem folk og 

elite og i sidste ende true demokratiet. 

Hvad mener du? Skriv et afsnit om 

lighed/ulighed og forholdet mellem folk 

og elite til dit partiprogram. Hvor meget 

lighed, vil du stræbe efter? Og hvilken 

form for lighed? 
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Teknokrati - hvordan balanceres demokrati og eksperter?
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Udfordres demokratiet når teknisk 

viden ophøjes til at være mere 

værd end praktisk viden?

Udfordres demokratiet af en form 

for rationalitet, der ikke lægger op til 

refleksion?

Udfordres demokratiet af

teknokratiets

beslutningshastighed?

Opgave: Teknokratiets fordele og 

ulemper

Læs artiklen om, hvorvidt vi kan klare os 

uden politikere: 

[LINK]

Flere steder i artiklen mangler der tekst. 

Skriv selv de dele af teksten, som 

mangler.

Del klassen op i to grupper – for og 

imod demokrati. Lad skiftevis den ene 

og anden gruppe fremføre argumenter 

for og imod demokrati. Hvem virker 

mest overbevisende?



Så hvordan skaber man gode

demokrater…?

Byd ind med gode ideer, 

spørgsmål og kommentarer på

htttp://demokrati.systime.dk

Signe Blaabjerg Christoffersen & 

Ditte Maria Brasso Sørensen


