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Børn & Sociale Medier Lykke M\u00f8ller Kristensen Hent PDF Børn og sociale medier er dagligt til debat
på skoler, i forældregrupper, i hjemmene og ikke mindst i medierne. For børn og unge færdes hjemmevant på
sociale medier, altimens forældre og lærere forsøger at følge med. Bogen er den første forældreguide, der ikke
kun giver et indblik i det liv, børn og unge lever på sociale medier men også giver viden, gode råd og cases,
så forældre og voksne på skoler etc er klædt på til både samtaler, regler og forståelse. Bogen bygger på

forfatterens mange års erfaring som rådgiver i kommunikation og sociale medier samt over 100 interviews
med børn og unge - et arbejde, der blev indledt da forfatterens egne børn havde dårlige oplevelser på sociale
medier. Børn & Sociale medier er opdelt i temaer som: Overvejelser og dilemmaer for forældre, skoler etc. De

mest populære sociale medier Mobning, grupper og hård tone på sociale medier Digital sikkerhed og
registrering/ tillid og adfærd Deling af nøgenbilleder Pædofile, krænkere og risikoadfærd Nærvær, selvværd,
spejling, selfies Bogen er skrevet af forfatter og journalist, Lykke Møller Kristensen, der som uddannelseschef
og kommunikationsrådgiver har arbejdet indgående med sociale medier i 9 år og i dag holder foredrag og
underviser i emnet over hele landet. Hun bruges desuden ofte som ekspert i medierne om emnet. Uddrag af
lektørudtalelse: ”Bogen er velskrevet i et fint og enkelt sprog, uden at tale ned til forældrene. Den har en god
opdeling af de forskellige emner og en fin og relevant gennemgang af de mest populære medier. Dens fokus
er ikke at forbyde sociale medier men at møde de unge der, hvor de er. Det er en yderst aktuel bog i sær i kraft

af afsnittet om deling af billeder og i særdeleshed nøgenbilleder.”
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