Pengar, makten och demokratin
Arbetsblad

Arbeta med alla uppgifter, eller välj ut
några av dem. Programmet passar bra att
se tillsammans med andra program i serien
Perspektiv på världen; Viral påverkan,
Högerextremism, Världens största demokrati, Demokrati till varje pris.

Ord och begrepp

Demokrati, lobbyism, opinionsbildning,
valkampanj, intresseorganisationer,
beslutsfattare, inflytande, påverkan,
anpassade budskap, finansiärer

Frågor utifrån programmet

1 Hur förklarar Sofia Rasmussen lobbyism? Hur arbetar en lobbyist? Vilka
är lobbyisters uppdragsgivare? Vilka
fördelar och nackdelar nämner hon?
2 Varför ökade lobbyism i USA 2010?
3 Vad kan det finnas för vinst med att
sponsra någon i ett val?
4 Hur kom det sig att Breitbart blev en
sådan inflytelserik nyhetssajt i USA 2016?
5 Vilken roll spelade Breitbart i presidentvalet i USA 2016?
6 De som sponsrade Trumps valkampanj,
varför gjorde de det? Vad fick de tillbaka?
7 Vad får du veta om Cambridge Analytica
i programmet?
8 Vilka regler finns det för politiker i
Sverige när det gäller vilket stöd de får
ta emot utan att det anses påverka deras
beslutsfattande?

Arbeta vidare

9 Jämför Breitbart och några andra
nyhetskällor. Hittar ni några skillnader i
nyhetsurval och vinkling av nyheterna?

10 Robert Mercer sägs vara en person som
skyr rampljuset. Försök ta reda på mer
om honom. Vilka drivkrafter kan han
ha för att stödja Trump?
11 Undersök en lobbyorganisation.
Vad arbetar de för och vilka metoder
använder de?
12 Ta reda på mer om Cambridge Analytica
och Facebook. Vad var det för något som
briserade i nyheterna våren 2018?
Hur gick det sedan? Vad blev
konsekvenserna?
13 Det finns även olagliga sätt att försöka
påverka ett val. Ett exempel är trollfabriker. Ta reda på mer om det fenomenet
och om hur de opererar.

Diskussionsfrågor

14 Demokrati betyder alltså att folket har
makten. Men vilken makt har pengar
i en demokrati?
15 Vilka informella och formella makthavare kan det finnas i ett samhälle?
16 Hur stor skillnad tror du att lobbyism
kan göra i ett val?
17 Varför tror du att Sverige valde att
begränsa lobbyism?
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Fejk
Kjellkritik
De obekväma
Medialized
(Kräver inloggning via en mediecentral.)

