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Barns mediehverdag Hent PDF Forlaget skriver: I "Barns mediehverdag" tar forfatterne for seg mediebruk hos
barn i ulike aldre, fra de yngste i barnehagen til de litt eldre som ser på nyheter. Mediene og tekstene som

behandles er av ulike sjangre, både fiksjon og fakta. De er lineære og interaktive, instruktive og sosiale, på tv,
mobil og internett. Mediene finnes hjemme eller i barnehagen, eller begge steder. Utgangspunktet er barna og
deres mediebruk, uavhengig av hvor den foregår. I denne fagfellevurderte vitenskapelige antologien er det
barns mediebruk i en hverdagssammenheng som er omdreiningspunktet. Medier er en naturlig del av barns
liv, og kunnskap om bruk av disse er viktig for å møte barna der de er. Artiklene er et bidrag til utvikling av
innsikt om barns mediebruk. Bidragsyterne i denne boka er: Margunn S. Dahle, Per Ivar Kjærgård, Ingvill

Thu Kro, Trude Kyrkjebø, Nina S. Nesheim, Bjørg M. Nyjordet og Klaus Thestrup.
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