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Demokrati og andre styreformer 

I skal snakke om, hvilken styreform der den bedste, når I skal til starte et nyt samfund på Den Øde Ø. I Danmark har vi 
demokrati. Men der findes en lang række forskellige styreformer. Måske er Demokrati ikke den bedste styreform og slet ikke på 
Den Øde Ø? Nedenfor gives der et kort overblik over udvalgte styreformer1: 

Opgave 1: Gennemgå den enkelte styreform, som ses nedenfor. Snak om hvilke fordele og hvilke ulemper, der er ved de 
enkelte styreformer. Lav en prioriteret liste over styreformerne. Placér den bedste øverst. 

Hvis det er nødvendigt, så google for et få mere information om den enkelte styreform – Gyldendals leksikon er godt sted at 
starte.  

• Aristokrati 

I et aristokrati er det de rigeste og de bedst egnede, der bestemmer. Det er en styreform, som er kendt fra det antikke 

Grækenland 

• Høvdingedømme – Diktatur 

Høvdingedømme betegner en styreform, hvor høvdingen er den øverste leder. Høvdingens magt kan være religiøst 

begrundet, men kan også være baseret på høvdingens lederevner. 

I dag findes sådanne klaner eller stammer blandt andet i visse sydamerikanske lande. 

• Meritokrati 

I et meritokrati bestemmer de bedst uddannede og de bedst begavede. Jo bedre uddannet og jo mere begavet man er, 

desto større er ens indflydelse. 

• Teokrati – Præstedømme 

Et teokrati baserer sig på, at al magt i samfundet tilhører en gud. Magten udøves på vegne af Gud af profeter, præster 

eller konger. Iran er i dag stadig et teokrati. 

• Demokrati 

Demokrati betyder folkestyre. Det vil sige, at det er folket, som skal bestemme, hvordan samfundet skal styres. I 

Danmark har vi et repræsentativt demokrati, hvor folketingsmedlemmerne repræsenterer vælgernes holdning.  Der 

findes blandt andet også direkte demokrati – her vælger befolkningen direkte. I Den Øde Ø starter I med at bestemme via 

direkte demokrati.   

Opgave 2: I er strandet på en øde ø – uden regler, mad, hospitaler, skoler, dagligvarebutikker etc. Vil I stadig vælge den 

samme styreform? Hvorfor, hvorfor ikke? 

Opgave 3: I Danmark har vi et velfungerende demokrati. Men det er ikke tilfældet i alle lande. Undersøg de demokratiske 

forhold i Rusland, Qatar og Nepal. Hvordan adskiller de sig fra de danske forhold? 

Opgave 4: Danmark kæmper for demokratiseringsprocesserne i verden. 

• Hvilke former for udviklingsbistand yder Danmark? (Se eventuelt Danidas og Udenrigsministeriets hjemmeside). 

• Kæmper vi for demokratiseringsprocesserne på andre måder? Hvis ja, hvordan? 

• Gør vi det rigtige?  

                                                      
1 Beskrivelsen er taget med udgangspunkt i Gyldendals Leksikon. Du kan finde en uddybende beskrivelse på deres hjemmeside. 
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