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hævnporno, fake news, digital afhængighed og informationsoverload er virkelighed og hverdag. Vi er alle en

del af det store socialpsykologiske eksperiment, det er at leve i den digitale tidsalder med hidtil usete
udfordringer for mennesker og for samfund.

Det digitale livs udfordringer vokser massivt med eksplosionen af smartphones og sociale medier. Vi taler om
det over middagsbordet og diskuterer det i medierne, men hvordan kommer vi videre med digital dannelse?

Camilla Mehlsen og Vincent F. Hendricks diagnosticerer den digitale tids børnesygdomme og undersøger,
hvordan vi med digital dannelse kan undgå, at børnesygdommene bliver til kroniske lidelser.

"Et godt, kompakt overblik over de mangeartede udfordringer, den digitale tidsalder har stillet os over for."–
Journalisten

"Med både aktuelle cases (...) og skarpe samtidsanalyser giver bogen en håndsrækning til alle, der savner en
kritisk, konstruktiv tilgang til nye sociale medier."- Børn&Unge

Moderne Idéer handler om vor tids udfordringer: Flygtningekrise, klima, krig, ulighed, terrorisme,
overvågning, uddannelse, m.m. Hvordan forholder vi os til udfordringerne, hvis overhovedet? Og kan vi

tænke, diskutere og handle helt anderledes?
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