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Forord

Demokrati er populært, og modsat andre modefænomener er populariteten lang-

tidsholdbar. I løbet af det 20. århundrede var kurven støt stigende, og siden 

11. september 2001 har den vel nærmest været lodret. Demokrati bliver gang på gang

nævnt som noget, der skal beskyttes og udbredes, og det hyldes ofte som noget 

indiskutabelt godt. Det er det også. Men for at det ikke skal blive et tomt begreb, er

det vigtigt at kende dets betydning. For hvad er demokrati egentlig for noget? Hvor

stammer det fra? Og hvad er baggrunden for det demokratiske styre, som vi har i dag

i Danmark? 

Disse spørgsmål var en del af drivkraften for arbejdet med den Demokratikanon,

der så dagens lys i 2008. I Folket styrer udfolder og uddyber vi de punkter fra kano-

nen, som er væsentligst at kende, og som har størst undervisningsmæssig relevans.

Det er fx det athenske demokrati, grundloven, de folkelige bevægelser og menneske-

rettighederne. Kanonpunkter er i bogen markeret med en kanon. Det er vigtigt at

understrege, at bogen ikke er en gengivelse af Demokratikanonen. Temaer som den

kolde krig og det danske folkestyres opbygning indgår også, og det samme gør både

11. september 2001 og Muhammedkrisen. Fraværet af de to sidste emner har kritikere

peget på som en mangel ved Demokratikanonen. Der har også været kritik af, at

kanonen er præget af vestlig tankegang.

Folket styrer bygger på de kilder, der er nævnt i oversigten over supplerende mate-

rialer, og bogens indhold bliver præsenteret i 11 overskuelige kapitler. Hvert kapitel

består af en grundtekst suppleret af fotos, faktabokse og interviews og med en svær-

hedsgrad, så den kan læses af alle fra ca. 14-års alderen. Det kan være på grund af

interesse for emnet, og/eller fordi bogen indgår i en undervisningsmæssig sammen-

hæng, hvor den vil være meget anvendelig. Det gælder fx i grundskolen, hvor demo-

krati på mange områder er et vigtigt tema. Ifølge skolens formålsparagraf skal elever-

ne opdrages i en demokratisk ånd, ligesom demokrati som fagligt emne er et vigtigt

element i historie og samfundsfag. Bogen vil endvidere kunne anvendes i tema- og

projektforløb både på grundskoleniveau og i ungdomsuddannelserne.

På forlagets hjemmeside www.turbine.dk er der elevopgaver og lærervejledning til

fri download. Vi ønsker god fornøjelse med Folket styrer og modtager gerne tilbage-

meldinger på jeres erfaringer – både med bogen og med det supplerende materiale.

Vi hører også meget gerne fra jer, hvis I har input til vores næste udgivelse. Det er en

debatbog om demokratiets aktuelle udfordringer og dilemmaer. Der bliver kort taget

hul på den diskussion i grundbogens afsluttende kapitel. Har I ideer til andre temaer

end dem, der nævnes dér, kan I finde os på www.bejder.org og www.perstraarup.dk

Peter Bejder  -  Per Straarup Søndergaard




