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Måske har du hørt dine forældre tale om ´for meget skærmtid´? Men hvor meget skal voksne egentlig blande
sig i børns spilleri? Kan for meget skærmtid virkelig være farligt?

 

I denne bog skal du møde to børn. Det er LAURITS på 5 år og SIV på 8 år. Det er to ret almindelige børn. De
er optaget af smartphones, internet, computerspil og tablets. I otte små historier kan du blandt andet læse om
Siv, der spiller MovieStarPlanet og prøver at være på Instagram. Og om Laurits, der oplever at blive valgt fra

til fordel for børnehavens tablets. Måske har du selv oplevet noget lignende?

 

Den eletroniske verden er både sjov og hyggelig, men der er også nogle mindre gode ting, som det kan være
rart at tale med en voksen om. Her kan denne bog også være et godt udgangspunkt.

 

Bogens efterord er skrevet til de voksne, og beskriver barnets vigtigste udviklingsopgaver i forhold til sociale
færdigheder, motorik og tænkning. Og hvordan den digitale verden kan supplere, eller i værste fald forstyrre,
barnets udvikling. Der tages desuden fat på nogle myter omkring børn og spil og gives gode og enkle råd til,

hvordan voksne kan hjælpe barnet på rejsen mod den digitale dannelse.

 

Efterordet kan med fordel læses af forældre såvel som bedsteforældre samt lærere og pædagoger i
indskolingen og i børnehaven.
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