Pressemeddelelse
Politisk journalist Kaare R. Skou skriver
‘kogebog’ om folkestyret
Mange elever kan have svært ved at finde hoved og hale i forskellen på Folketinget og regeringen, de forskellige ministerier, hvad
der står i Grundloven osv. Nu giver Kaare R. Skou en grundig indføring i alle aspekter af det danske folkestyre. Det er en bog skrevet
til elever på ungdomsuddannelserne og 9.-10. klasse i grundskolen.
Kaare R. Skou kalder selv sin bog Folkestyret i arbejde for »en praktisk kogebog i dansk
politik«. Eleven kan let og overskueligt finde oplysninger om:
•
•
•
•
•
•
•

Demokratiets historie
Hvordan afvikles et valg?
Hvordan tæller man stemmer op – og fordeler pladserne?
Grundloven trin for trin
Hvordan arbejder hhv. et ministerium og Folketinget?
Hvad er en folketingsdebat egentlig?
Hvad laver rigsrevisionen, ombudsmanden og domstolene?

Hertil kommer ordforklaringer på fremmedord og politiske begreber, et omfattende
stikordsregister og afsnit om de opstillingsberettigedes partiers historie: Hvad går de
ind for, og hvordan har de udviklet sig gennem årene?
Folkestyret i arbejde kan indgå i undervisningen i samfundsfag og historie. Den er især
velegnet til de elever, der skal skrive opgave om dansk politik og det danske demokrati.
Kaare R. Skou er journalist og var gennem 30 år politisk reporter på Christiansborg,
først for Radioavisen, siden for TV 2. Han er en meget brugt foredragsholder og har
skrevet flere bøger om folkestyrets funktion og historie.
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