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demokratiet? Hvilke muligheder rummer internettet som et forum for demokratisk dialog og derigennem for
en styrkelse af demokratiet? I en tid med faldende politisk interesse i befolkningen, kan internettet da
mobilisere nye grupper, for eksempel de unge, til politisk deltagelse? Hvordan adskiller debatter sig på

internettet fra mere traditionelle debatformer? Har debatter på internettet overhovedet nogen effekt på den
øvrige samfundsmæssige dagsorden?  Med udgangspunkt i disse og en række andre spørgsmål, belyser denne
bog internettets demokratiske potentiale - med fokus på den demokratiske dialog. Bogen diskuterer, hvorvidt
og i hvilket omfang internettet kan opfylde de massive forhåbninger, der har været knyttet til det, og dermed

bidrage til en fornyelse og styrkelse af demokratiet. Internettet forstås ofte som en gigantisk
informationsmotorvej, men det er argumentet i denne bog, at Internettets store demokratiske og

samfundsmæssige potentiale ligger i de stærkt forbedrede muligheder for kommunikation mellem mennesker. 
Bogen er baseret på empiriske erfaringer og skrevet af Jakob Linaa Jensen, Ph.D. stipendiat ved Aarhus
Universitet. Bogen henvender sig til samfundsfag på universitetet, men vil også kunne anvendes som

lærerbog på ungdomsuddannelserne.
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opfylde de massive forhåbninger, der har været knyttet til det, og



dermed bidrage til en fornyelse og styrkelse af demokratiet.
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