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News Henrik Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: News - en grundbog i journalistik og medier er en
danskfaglig grundbog målrettet de gymnasiale uddannelser. Bogen fokuserer primært på mediedelen af
danskfaget: politisk journalistik og medier - fra webbaserede platforme som politiske blogs, Twitter og
Facebook over tv, radio og aviser og tilbage til 1600-tallets krigsbulletiner. Stoffet er højaktuelt, samtidig

med at bogen trækker linjer tilbage i historien.

News  arbejder ud over mediesøjlen med den sproglige søjle inden for danskfaget med fokus på
diskursanalyse, argumentation, retorik, grammatik og sprogbrug. Det sproglige arbejde tager udgangspunkt i
autentiske eksempler fra medieverdenen. Der er øvelser tilknyttet hvert kapitel, og der gives løbende konkrete

eksempler fra alle typer medieplatforme og genrer.

News kan læses fra ende til anden eller sekventielt. På DRs hjemmeside  /gymnasium er udvalgt en række
relevante tv-klip, som inddrages i bogen. News er ud over at være en grundbog i dansk skrevet, så den kan
bruges i tværfaglige forløb, projekter eller opgaver i samspil med historie, samfundsfag og mediefag. Bogen

afrundes desuden med en række essayistiske tekster, som inddrager forskellige teoretikere, og som kan
anvendes i forbindelse med fx SSO.
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