
SOCIALE MEDIER

12 bøger til unge
om spilleregler på nettet 



w

Er det ok at dele et billede af sin bedste ven eller 
veninde i en intim situation? Er det ok at sende  
hate-mails i anonym form? De fleste er nok klar 
over hvad der er rigtigt eller forkert opførsel på  
nettet, men det kan sommetider være svært at  
navigere på de sociale medier. Disse 12 bøger  
handler bl.a. om de problemstillinger. 



Alt for dig 
Af Kirsten Sonne Harild 

Lina går bag en venindes ryg og mødes med 
en fyr - en fyr med onde hensigter, selvom 
han virker sød og rar. Kan Lina slippe ud i 
tide?

Fra 13 år
Find den i ungdomsbøgerne  
under H

Dick pics
Af Marie Duedahl 
  
Luna har det svært efter moderens død.  
En dag modtager Luna et ”Dick Pic” fra 
Jarl. Hun synes det er klamt. Veninden Alva 
synes, det er sjovt. Luna vil ikke finde sig i 
det. Hun får en lidt for kreativ ide.
 
Fra 13 år
Find den i ungdomsbøgerne  
under ”Hurtigt læst”



Overhovedet ikke okay
Af Laura Steven

Da Izzy efter en vild fest konfronteres med 
nøgenbilleder og sexbilleder, må hun vir-
kelig overveje hvordan hun skal håndtere 
situationen. Izzy nægter at bøje nakken, 
for det er da overhovedet ikke okay at be-
handle teenagerpiger sådan!

Fra 14 år
Find den i ungdomsbøgerne under S

Slet beviserne
Af Lise Villadsen 

Thor, Freja og Lucas går i 1.g og er bed-
ste venner. Men det bliver kompliceret, 
da nogen deler topløse fotos af Freja. 
Alle mistænker hendes tidligere kæreste 
Lucas. Hvem skal Thor være loyal over 
for?

Fra 13 år
Find den i ungdomsbøgerne 
under ”Hurtigt læst”



Hun bad selv om det
Af Louise O’Neill 
 
18-årige Emma lever et forkælet og overbe-
skyttet overklasseliv i den lille irske by Bal-
linatoom. Indtil den dag hun til en fest tager 
nogle stoffer og bliver udsat for gruppevold-
tægt. Emmas liv ødelægges, og hun er på 
randen af selvmord 
 
Fra 15 år
Find den i ungdomsbøgerne  
under O

Smuk, smukkere, smukkest
Af Sofie Riis Endahl 
 
Om gymnasielivets op- og nedture, præ-
stationsangst og kampen for at finde ud af 
hvem man er. Om venskab og idealer, man 
ikke selv har valgt 

Fra 14 år 
Find den i ungdomsbøgerne 
under E



Tag gaden tilbage
Af Sarah Engell 

16-årige Polly kæmper for bare at få lov til 
at være sig selv og udleve sine drømme. 
Men efter en vild fest bliver hun lagt for 
had på de sociale medier og vennerne fra 
den lille provinsby vender hende ryggen

Fra 14 år
Find den i ungdomsbøgerne 
under E

Jeg blogger dig væk!
Af Agnes Hammer 
 
Ungdomsroman om Julie, der bliver ud-
sat for grov internetmobning, og kam-
pen om at komme mobberiet til livs 

Fra 13 år
Find den i ungdomsbøgerne  
under H   



Hvorfor skal piger skamme sig over at kysse med mange, 
når drenge ikke skal?
Vi har altid valgt at skrive om noget, som vi har følt  
uretfærdighed omkring. En dreng kan være sammen med 
mange og få en masse high fives ud af det, mens en pige 
får bare en kold skulder og bliver skammet ud.  
Der er noget skævt i det. Det havde vi lyst til at sætte 
spørgsmålstegn ved.

Sarah Engell og Sanne Munk Jensen om bogen  
”Tag gaden tilbage”

”





Shitstorm
Af Kristoffer Jacob Andersen  

Jonas har fået nok af klassens bølle, Benja-
min, og bruger Facebook til at vende stem-
ningen i klassen imod ham. Jonas bliver 
kontaktet af ReFA, en gruppe unge, der 
bruger nettet og sociale medier til at opnå 
retfærdighed. Men alt er ikke som det ser 
ud til

Fra 12 år
Find den i ungdomsbøgerne under A

Sikker på nettet
Af Louie Stowell
  
Indhold: Det basale ; Venskaber & sociale 
medier ; God opførsel på nettet ; Dit om-
dømme 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 børn faglitteratur under 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? ; Co-creation 
: 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 børn faglitteratur under 19.6393

 

Klædt af på nettet:  
personlige fortællinger fra den 
virtuelle verdens gråzone
Af Morten Bang Larsen  
 
Med udgangspunkt i tre personlige fortæl-
linger beskrives det hvordan børn og unge 
undgår at blive udsat for grooming på 
internettet - dvs. at blive manipuleret og 
udnyttet seksuelt af voksne

For børn og unge
Find den i ung faglitteratur under 19.639
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