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Spin, magt og skandaler (Danskernes akademi) 

Tema:  Dansk politik  
Fag:  Samfundsfag  
Målgruppe: Lærere på gymnasiale uddannelser 

DR2, 13.09.2012, 118 min. 

Hvordan lærte reklamemanden Philip Gould det engelske parti New Labour og dets leder Tony Blair at 
sælge politik gennem spin i 1990'erne? Hvordan opererer spindoktorer i dansk politik i dag? Hvad har 
fremtrædende danske spindoktorer lært af Tony Blair? Hvad kan den nyeste forskning fortælle om Georg 
Brandes? Er der en god balance i den danske politiske journalistik, eller er den domineret af "røde" og/eller 
"sorte" lejesvende? Hvordan bruger forretningsmænd og politikere skræmmekampagner til at befæste 
deres magt? Hvordan har politiske skandaler i Danmark ændret karakter i løbet af de seneste 30 år?  

Indeholder: Politik er en vare (14 min). Når spindoktorer opererer (20 min). Blairs danske spin (10 min). 
Ph.d. på 3 minutter - om Georg Brandes (5 min). Politisk balance i nyhedsjournalistikken (20 min). 
Skræmmekampagner (20 min). Politiske skandaler i medierne (20 min) 

Denne udgave af Danskernes Akademi består som nævnt af en række mindre udsendelser, som alle er 
interessante i forhold til emnet, men for en indføring i begrebet spin, skal der peges på udsendelsen: Når 
spindoktorer opererer (14. - 37. min.). Udsendelsen er en forelæsning. 

 

 

 

 
Billedet er fra tv-udsendelsen. 
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Faglig relevans / kompetenceområder 
Samfundsfag A stx: 
Sociologi  

- massemedier og politisk meningsdannelse 
- social differentiering, kulturelle mønstre, social mobilitet og samfundsforandring. 

Politik 
- politiske grundholdninger, herunder konservatisme, liberalisme og socialisme, politiske skillelinjer 

og vælgeradfærd 
- magt- og demokratiopfattelser nationalt, regionalt og globalt, herunder betydningen af 

retssystemet 

Ideer til undervisningen 
Samfundsfag. Når spindoktorer opererer. Udsendelsen er rent samfundsfagligt nok at betragte som 
forholdsvis smal, men ikke desto mindre vil den have en faglig relevans. Den vil kunne indgå som 
baggrundsmateriale i forhold til arbejdet med ovenstående stofområder. 
Man kan med udgangspunkt i den begyndende valgkamp undersøge spindoktorernes rolle og indflydelse på 
politikernes måde at forholde sig til pressen og vælgerne på. Og i den forbindelse vil det være interessant at 
diskutere om denne indflydelse er acceptabel eller det modsatte. Hvem bestemmer i dansk politik? ”Køber” 
vælgerne en vare eller vælger de politisk indflydelse? Hvem laver egentlig dagens politik? Og hvem sætter 
den politiske dagsorden? 
Man kan også lave et politisk set-up og lade eleverne være politikere, spindoktorer og presse. Hvad er de 
respektive parters interesse? Og i sidste ende: Hvad får vælgerne/befolkningen at vide? 
 
 
Denne udsendelse indgår i materialesættet ”Folketingsvalg 2015”. 


