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Retfærdige valg: Undersøgelse af mandatfordelingsmetoder, reelt og teoretisk.
Line Thorup og Sofie Stoustrup
Oplæg: Undersøg forskellige matematiske modeller for mandatfordeling ved f.eks.
folketingsvalg ud fra på forhånd opstillede principper og ud fra matematiske formler for
uretfærdighed.
Forudsætninger:
Matematik: Generel god matematisk forståelse, bl.a. for hvad der udgør et godt bevis.
Herudover vil kendskab til rumgeometri/vektorregning i rummet, eller andet, som giver
forståelse af afstanden mellem to punkter i rummet (Rn), endelige summer, talsæt med n
elementer, være en god ide. Evt. kan de sidste emner medtages i opgaven.
Samfundsfag: Kendskab til det danske politiske system, samt basalt kendskab til
demokratiske principper såsom lige indflydelse for alle.
Målsætninger:
Matematik: At kunne benytte anvendt algebra. At kunne sætte sig ind i beviser for
princippernes indbyrdes forhold, lad-sig-gørlighed, afhængighed og modstrid. Eller
beviser i forbindelse med minimering af uretfærdighed.
Samfundsfag: At opnå kendskab til det danske valgsystem og hvorledes valg af
fordelingsmetoder påvirker resultatet, samt en indsigt i overvejelser der kan gøres om
hvorvidt en fordelingsmetode opfylder demokratiske principper.
Projektet:
1) Beskriv en eller flere teoretiske mandatfordelingsmetoder. F.eks. Største brøks
metode, d’Hondts metode, Sainte-Laguës metode, etc. Giv også en beskrivelse af
den specifikke metode brugt til danske valg. (Elklit, 2003)
2) Opstil principper, som en given mandatfordeling skal opfylde, for at leve op til
din forestilling om retfærdighed. (Benyt evt. Thue Poulsen, 2000) Herunder
ønskes en diskussion af demokrati og demokratiske valg.
3) Undersøg hvorvidt de ovenstående metoder opfylder disse principper. Undersøg
evt. principperne matematisk (uafhængighed, modstrid, uopnåelighed).
4) Undersøg den matematiske uretfærdighed (Thue Poulsen, 2000) ved givne
metoder set fra partiernes og/eller vælgernes synspunkt. Bevis hvilke teoretiske
metoder, som er bedst ud fra givne synspunkter.
5) Undersøg et specifikt valg fra virkelighedens verden, og beregn den matematiske
uretfærdighed. Undersøg herefter hvilke ændringer i mandatfordelingen en
ændring i fordelingsmetoden vil medføre. Herunder kan man tage hensyn til mere
komplicerede faktorer såsom valglister og -forbund.
6) Vurdér om den danske (eller evt. en anden) metode er retfærdig. Benyt
resultaterne fra 4) og 5) ovenfor, men inddrag også hensyntagen til minoriteter.

7) Der kan herudover stilles opgaver. F.eks. ud fra Ebbe Thue Poulsens bog:
Matematik og retfærdighed, Mandatfordelingsproblemet.
Variationsmuligheder: Man kan selv vælge hvilke specifikke valg, principper og
metoder man ønsker at undersøge.
Man kan også redegøre for, hvordan retfærdighed afhænger af, hvor valget foregår.
Man kan sammenligne to rimeligt ensartede lande med meget forskellige valgsystemer
(f.eks Danmark og USA) og undersøge, hvilken metode der yder vælgere og/eller partier
størst retfærdighed.
Man kan stille forskellige opgaver under 7) (eller helt undlade det)
Man bør nok vælge enten 3) eller 4) af hensyn til omfanget.
Man kan også gennemgå fordelingsmodellerne geometrisk, og illustrere principperne
på disse figurer (Thue Poulsen, 2000; Mortensen, 2004)
Man kan lægge et helt andet fokus på valg:
Matematik: Magtfordeling. Undersøg partiers relative magt (indflydelse ved vedtagelse af
love) i forhold til stemmeantal eller mandatantal ved regeringsdannelse eller specifikt
lovforslag.
Samfundsfag: Diskutér de små partiers magt i det danske folketing. Den hertil fundne
litteratur er på engelsk, og enten meget kompliceret (Pivato, 2006) eller meget
overfladisk (Saari, 2001).
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