Find inspiration til
din næste opgave på
mediestream.dk
- din genvej til tv, radio,
reklamefilm
og aviser

SØG FIND UDFORSK

Om Mediestream

Tre gode steder at starte

I Mediestream kan du streame Statsbibliotekets digitale samlinger af radio, tv og reklamefilm.

» Dokumania er DR’s bud på verdens bedste doku
mentarfilm. Søg på Dokumania i Mediestream,
find et væld af afslørende og chokerende historier og bliv inspireret til din næste opgave.

Indholdet er unikt og giver adgang til udsendelser
fra kanaler som DR1, DR2, TV 2, TV 2 News, P1, P3
og Radio24syv.
Samlingerne rummer næsten 2 millioner radio- og
tv-udsendelser sendt på danske kanaler fra 2006 og
frem til nu.
Du kan også læse i historiske aviser, der er mere
end 100 år gamle.

» Detektor tjekker fakta og tal i den aktuelle debat
og holder magthavere, meningsdannere og me
dier op på facts. Desuden dykker redaktionen
ned i debattørernes retoriske tricks og gør dig
klogere på dem. Find Detektor som både tv og
radio i Mediestream.
» Danskernes Akademi er avanceret folkeoplysning
leveret af førende forskere. Du kan her få et hurtigt indblik i emner som fx demokratiets historiske udvikling, eller hvordan man kan blive syg af
sociale medier.

Fem opgaver du kan lave med hjælp fra Mediestream
1. L
 av en komparativ analyse af debatformen mellem Helle Thorning Schmidt og Lars Løkke Rasmussen i deres sidste tv-duel før folketingsvalgene i 2011 og 2015.
2.	Troldspejlet har siden 1989 taget computerspil,
tegneserier og science fiction-film alvorligt. Brug
programmerne til at lave en analyse af formidling
for børn og unge, og kombiner det med avisartikler om baggrunden for at lave Troldspejlet.
3.	Brug Stand-up.dk, Zulu Stand-up Live og lignende satireprogrammer fra TV 2 Zulu til at analysere, hvordan stand-up’ere har håndteret jokes om
køn og sex de sidste ti år.

4.	Det virker, som om medierne i stigende grad benytter
journalister som eksperter.
Brug TV 2 Nyhederne fra
den samme periode i en række år til at analysere, om det
er rigtigt.
5.	Lav en analyse af tv-kanalernes dækning af økonomiske nyheder med sagen om OW Bunkers
konkurs som case.

FØLG MEDIESTREAM
Nyhedsbrev – bit.ly/Mediestream_nyhedsbrev
Facebook – facebook.com/mediestream
Twitter – @Mediestream
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