SOCIALE MEDIER

12 bøger til børn

om spilleregler på nettet

w

Hvad er rigtigt og hvad er forkert - og hvad er god
opførsel på nettet? Mange af disse bøger handler
om de dilemmaer, som børn møder, når de er
sammen på sociale medier. Spillereglerne kan
sommetider være svære at finde ud af, og hvor
sætter man grænsen, for hvad der er ok?

Sikker på nettet
Af Louie Stowell
Indhold: Det basale ; Venskaber & sociale
medier ; God opførsel på nettet ; Dit omdømme på nettet ; Mobning på nettet ;
Hvem ejer idéer? ; Pas på pengene! ; Sex
og porno ; Ondsindede voksne ; Spørg om
hjælp ; Digital afvænning
Fra 10-14 år
Find den i faglitteraturen under 19.625

Sociale medier
af Frida Bejder Klausen
Indhold: Social på nettet; Er du gammel
nok?; Facebook; Instagram; YouTube, Alle de
andre; Influencers; Er alt virkelig så godt?,
Jeg er ikke perfekt; Mobning på de sociale
medier; MeeToo; Hvem sidder bag skærmen?; Danske kendte fra YouTube; Gode
råd, En lille ordbog
Fra 8 - 10 år
Lån den på ereolen.dk

Sikker online : sådan holder
du dig sikker online!
af Ben Hubbard
Gå på opdagelse sammen med Olivia og
Sam, og lær hvordan du holder sig sikker
online, samtidig med at du lærer internettets fantastiske verden at kende
Fra 9-12 år.
Find den i faglitteraturen uder 19.625

Sociale medier
af Nadja Pass
Indhold: Intro : den uge, hvor hele verden var norsk ; Hvad er sociale medier? ;
Her er mit liv! ; Hvor er du lige nu? ; Cocreation : sammen forandrer vi verden;
Personlige mediestrømme ; Når indholdet spreder sig viralt ; Politik på nye
måder ; Perspektiv : de sociale medier i
fremtiden
Fra 13 - 16 år
Find den i faglitteraturen under 19.6393

Fake news
af Helle Hinge
Indhold: Hvad er fake news? ; Fake news er
ingen nyhed ; Fake news er løgn ; Spin og
bullshit ; Alternative fakta ; Konspirationsteorier ; Propaganda og desinformation ;
Lokkemad ; unge skrev fake news ; Trolde
på internettet ; Troldefabrikken ; Medier
og angreb ; Demokrati i fare ; Tillid og
mistillid ; Skal fake news forbydes? ; Deep
fake ; Fat i følelserne ; Populisme ; Algoritmer bestemmer ; Filterbobler ; Opdag fake
news!
Fra 12 - 15 år
Find den i faglitteraturen under 07.01

Ea 3.a - hvem er du?
af Puk Krogsøe
Ea har endelig fået en mobil, og pludselig har hun en profil på Instagram og
Snapchat uden at have fået lov af sine
forældre og dumme beskeder begynder at
tikke ind. Hvad skal hun gøre?
Fra 8 - 10 år
Find den i lette bøger under K

Forbudt foto
af Line Kyed Knudsen
Klassen skal fotograferes. De har forberedt
sig godt. I år skal der også tages et fjollebillede. Lukas bliver kæreste med Malou,
og han laver sit eget fotostudie, men han
nøjes ikke med at tage portrætbilleder af
Malou
Bogen er en del af serien K for Klara
Fra 8 - 10 år
find den i lette bøger under K

Uvenner for evigt!
af Line Kyed Knudsen
Der er filmuge på skolen, og de skal lære
at filme. Da Laura er efter Rose igen,
forsøger Klara at hjælpe, men tingene
udvikler sig ikke helt, som Rose havde
forestillet sig.
Bogen er en del af serien K for Klara
Fra 8 - -10 år
Find den i lette bøger under K

”

Jeg synes, at det er vigtigt at tage børns problemer og
konflikter alvorligt, og i denne serie prøver jeg at skildre ‘et
pigeliv’ så realistisk som muligt. På den måde kan pigerne
forhåbentligt nikke genkendende til de ting, som Klara går
igennem.
Line Kyed Knudsen - om serien K for Klara

Hybenhjerter
af Jane Susanne Andersen
Lea er altid alene, og i klassen er der ingen der taler til hende. Veronika er syg af
kræft, men får masser af hjerter og søde
kommentarer på Instagram. Veronika er
Leas store hemmelighed; hun er en af Leas
mange falske profiler
Fra 11 - 14 år
Find den i skønlitteraturen under pigeliv

Selfie Simon
af Susanne Foldberg
Da Simon skifter skole bliver han udfordret på
internettet. Det starter uskyldigt, men udvikler sig til både ulovlige og livsfarlige challenges. Hvor langt tør Simon gå for at blive en
berømt YouTuber?
Fra 10 - 12 år
1. del af en serien Selfie Simon
Find den i skønlitteraturen under drengeliv

Selfie Simon ft. Rosa
af Susanne Foldberg
Simon vil have flere følgere på sin YouTube
kanal. Derfor udsætter Rosa og Simon klassekammerater for pranks og lægger dem
på Youtube. Klassekammeraterne vil have
videoerne taget ned, men Simon og Rosa
nægter
Fra 10 - 12 år
2. del af serien Selfie Simon
Find den i skønlitteraturen under drengeliv

Selfie Simon epic friends
af Susanne Foldberg
Simon får karantæne af sine forældre og
må ikke spille Fortnite i en uge. Han beslutter at besøge sin nye spilleven i Jylland.
Det bliver en lang rejse, og er Johan nu
også den han udgiver sig for at være?
Fra 10 - 12 år
3. del af serien Selfie Simon
Find den i skønlitteraturen under drengeliv

”

Mit mål er at give børn i alderen 9-12 år spændende bøger, som de
gider læse.
Jeg tager udgangspunkt i den hverdag, jeg kender gennem mine
egne børn - og de ting, der optager dem.
Susanne Foldberg
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