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Tag bladet fra munden Jens Jonatan Steen Hent PDF Fattigdomsydelser eller lønforhøjelse til flygtninge - så
forskellige udsagn støder man på, når politikere debatterer, hvilken ydelse staten skal yde til flygtninge fra

verdens brændpunkter.

Selvom de to udsagn beskriver samme fænomen, så er de milevidt fra hinanden; de fremkalder dybt
forskellige billeder, og de tager afsæt i to væsensforskellige ideologier og værdisæt. Men fælles for de to

udsagn er, at de repræsenterer stærk, værdibaseret framing.

Tag bladet fra munden er en introduktion til politisk framing. Bogen giver et indblik i den toneangivende
framingforskning og i sammenhængen mellem sprog, hjerne og politik. Samtidig får læseren indblik i,

hvordan framing er en genvej til politiske grundværdier og succes i moderne politik, og at politiske aktører,
bør mestre evnen til at frame i en verden, hvor man enten kan frame eller blive framet.

Tag bladet fra munden henvender sig til universitetsstuderende, der vil anvende framing som analyseredskab,
til praktikere, der vil anvende framing som praktisk redskab til at overbevise, og til alle danske borgere, der

gerne vil tilføje et nyt aspekt til deres forståelse af politik.
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