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Det digitala har 
blivit vår tids barnvakt
Vi har alla sett ettåringar som ännu inte lärt sig att tala, men som kan starta en iPad eller mobiltelefon med 
fingret. De vet redan vad de ska göra för att skapa en aktivitet som ger snabba belöningar. Vi skapar den per-
fekta elektroniska barnvakten genom att slänga iPaden i baksätet under bilsemestern för att hålla dem tysta 
och lugna och uttrycker stolt: ”Ja, detta borde hålla dem sysselsatta ett tag.”

Dagens barn utsätts för en rad olika typer av skärmar, mobi-
ler, surfplattor och datorer. Denna exponering kan för vissa 
vara skadlig för deras fysiska, psykiska och sociala utveckling. 

Är det då fel att barn spelar och engagerar sig digitalt? 
Självklart inte, fördelarna är större än nackdelarna. De lär sig 
engelska snabbare, samarbetar bättre, förbättrar reaktionsför-
mågan och mycket mer. 

Teknologin är självfallet en del av vår samtid och framtid, 
men vi behöver vara vaksamma på de negativa konsekvenser-
na av missbruk, framför allt vad gäller de mindre barnen. För 
små barns användning av teknologi kan bevisligen leda till 
försenad språklig och motorisk utveckling. 

Fram till tjugo års ålder år har vi ungefär 

115 000 vakna timmar. Vad våra barn gör med dessa timmar 
kommer att forma dem som vuxna människor. Men vi måste 
titta på ramarna och hur man sätter gränser. 

Med Den digitala barnvakten vill jag vägleda föräldrar och 
personer som arbetar med barn att skapa sunda ramar kring 
skärmanvändningen. Här hittar du det senaste kring vad 
forskningen säger, vilka symptom vi börjat se redan nu och 
vad vi kan förvänta oss av framtiden.

Jag hoppas boken ska vara en bra hjälp för blivande föräldrar 
eller föräldrar som har små barn (0-10 år), och som behö-
ver tips och konkreta råd kring hur de skall 
förhålla sig i hemmet och i sin vardag kring 
barnens teknologi. 
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